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Waarin Aruba groter 
is dan Nederland

Door Marjan Minnesma 

Aruba wil in 2020 alle fossiele energie hebben uitgebannen. Dat is nog 
eens een ambitie! Ik ken zelfs geen stad in Nederland die de lat zo hoog 
legt, laat staan dat Nederland die ambitie heeft. Nederland komt niet 
verder dan 14% duurzame energie in 2020 en, door onze klimaatzaak, 
wellicht een CO2-reductie van 25% ten opzichte van 1990. Nee, dan 
Aruba. Dat kiest ervoor om te doen wat nodig is om volgende generaties 
nog voldoende kansen te geven op een prettig leefbare aardbol. Het is 
daarnaast een geweldige kans om het eerste land te worden in de 
wereld dat het lukt 100% op duurzame energie te draaien en daarmee 
de ogen van de wereld op zich gericht te krijgen. Dat zal Aruba geen 
windeieren leggen. Voor een land dat veel inkomsten haalt uit toerisme 
een slim doel dus. De overgang naar een duurzame energievoorziening 
levert bovendien veel banen op en waarschijnlijk trekt het pioniers en 
innovaties aan. Dat zie je nu al, met vernieuwende projecten en allerlei 
bedrijven en organisaties die Aruba kiezen om mee samen te werken. 
Slim want een fossiele energievoorziening levert weinig banen op en wel 
veel vervuiling. 

Premier Mike Eman was bevriend met Wubbo Ockels en zijn vrouw Joos. 
Dat zal hem hebben gesterkt in het idee dat we ‘ruimteschip aarde’ beter 
moeten beschermen. Ik vind het bijzonder dat hij doet wat nodig is en 
kiest voor grote stappen die grote keuzes vereisen en wellicht als 
risicovoller worden gezien. Dat is een reden waarom de meeste politici 
dit niet durven. De meeste gaan voor kleine veilige stapjes. Zij hebben 
niet door dat die kleine stapjes betekenen dat de volgende generaties 
voor hele grote problemen komen te staan. Als wij niet binnen twintig 
jaar de fossiele brandstoffen uitbannen kunnen volgende generaties niet 
eens meer doen wat nodig is. Landen als Duitsland zien dat in en nemen 
grote beslissingen en werken aan de overgang naar een duurzame 
energievoorziening. Dat is niet simpel, maar juist als het moeilijk wordt 
dient men de rug recht te houden. Ik hoop dat Aruba doorzet en daar-
mee een voorbeeld wordt in de wereld. In Nederland loopt men helemaal 
achteraan en moest zelfs de rechter eraan te pas komen om te zorgen 
dat in ieder geval het absolute minimum wordt gedaan. Maar dat is lang 
niet genoeg. Wij gokken met de toekomst van onze kinderen.

We kunnen beter een voorbeeld nemen aan Aruba en kiezen voor de 
vlucht naar voren. Op naar de nieuwe economie, extra banen, schone 
lucht en kansen op een volhoudbare toekomst! Wat is er eigenlijk voor 
reden om dat niet te doen?

GASTCOLUMN

Mr.drs. Marjan Minnesma MBA 
is medeoprichter en directeur 
van de Stichting Urgenda die 
zich sinds 2008 beijvert voor 
het sneller duurzaam maken 
van Nederland.
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Campagne
Aruba Tourism Authority (ATA) wil de burgers met de 
bewustwordingscampagne Duna Aruba E Miho Di Bo 
(Geef Aruba het beste van jezelf) meer betrekken bij 
het toerisme. Ter gelegenheid van de internationale 
dag van het toerisme zijn boodschappen te horen op 
radio en televisie en zijn twee bussen van het ver-
voersbedrijf Arubus omgebouwd tot rijdend billboard. 
Dit alles moet de burgers stimuleren hun beste 
beentje voor te zetten bij ontmoetingen met toeristen.

 

Codesharing
InselAir Aruba en KLM gaan nog dit jaar op basis van 
codesharing samenwerken. Daardoor kunnen zij 
elkaars bestemmingen aanbieden onder eigen 
vluchtnummer. Moederbedrijf InselAir op Curaçao 
werkt op die manier al bijna drie jaar samen met de 
KLM. InselAir Aruba verbindt luchthaven Reina 
Beatrix met een snel groeiend aantal - inmiddels meer 
dan twintig - bestemmingen in de Cariben en Latijns-
Amerika die dankzij codesharing ook vanuit Neder-
land beter toegankelijk worden.
 

Gratis wifi
Bij de verdere uitbouw van Aruba tot hub tussen Europa 
en Latijns-Amerika kon het niet uitblijven: gratis wifi in 
de terminals van luchthaven Reina Beatrix. Tijdens een 
‘Wine-Fi launch’ stelde minister Otmar Oduber van 
Toerisme en Transport in bijzijn van directeur James 
Fazio van Aruba Airport Authority en topman Roland 
Croes van het telecombedrijf Setar de service in 
werking. Gratis wifi voor reizigers is onderdeel van een 
ingrijpende upgrading van het vliegveld waarvoor de 
komende vijf jaar 150 miljoen florin is gereserveerd. 

4 A R U B A  D U S H I  T E R A



Erkenning
De US Green Building Council heeft Aruba Bucuti & 
Tara Beach Resorts het LEED Silver-certificaat 
toegekend, een prestigieuze erkenning voor het 
duurzame beleid van het hotel dat tot de groenste 
resorts van het Caribisch gebied wordt gerekend. 
CEO Rick Fedrizzi van de USGBC greep de bekend-
making aan om de innovatieve instelling van Bucuti & 
Tara-eigenaar Ewald Biemans (foto) te prijzen. Hij 
sprak de hoop uit dat hij daarmee andere hotelhou-
ders inspireert. Op Aruba lukt dat prima: duurzaam-
heid staat hoog op de agenda van de sector. 

Kwartet
Na een monopolyspel krijgt Aruba nu ook een eigen 
kwartetvariant. Het 'Aruba Weetjes Kwartet' belicht 
alle facetten van het eiland. Kinderen leren met dit 
spel veel over de historie, de cultuur, bijzondere 
gebouwen, beroemde Arubanen, de natuur en de 
prachtige stranden. Het kwartet is Engelstalig. De 
spelregels zijn in het Nederlands, Engels en het 
Papiamento.
I: www.thedushicompany.nl

 

Postzegels
De afdeling filatelie van Post Aruba heeft een nieuwe 
serie zegels uitgegeven met de afbeeldingen van vier 
bijzondere Arubaanse stranden: het bij surfers en 
vissers populaire Wariruri aan de noordkust, Boca 
Keto bij de duinen van Daimari, Boca Prins in het 
nationaal park Arikok en het ook bij toeristen bekende 
Dos Playa dat uit de tweelingstranden Grandi en 
Chikito bestaat. De postzegels zijn ontworpen door 
de jonge Arubaanse kunstenaar Armando Goedge-
drag. 
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Hiertoe is door de Staten een 
landsverordening aangenomen 
waarin de adviesrol van het 
college is vastgelegd. Een en 
ander betekent dat minister Angel 
Bermudez van Financiën gebruik 
kan maken van de expertise van 
het CAft dat een afgeleide is van 
het College financieel toezicht dat 
al sinds 2010 de regeringen van 
Curaçao en Sint Maarten bijstaat. 
Zodra de begroting van Aruba 

structureel in balans is wordt de 
taak van het CAft overgenomen 
door een onafhankelijke (volledig 
eigen Arubaanse) begrotingska-
mer. De ambities van het kabinet 
Mike Eman reiken overigens 
verder want het streven is gericht 
op verlaging van de bestaande 
overheidsschuld naar in eerste 
instantie onder de 60%.
Bij de duurzame samenleving die 
de regering bij het aantreden in 

2009 tot haar doelstelling heeft 
gemaakt horen ook duurzame 
overheidsfinanciën. Het kabinet 
heeft de lat hoog gelegd voor zich-
zelf want het werd bij de start 
geconfronteerd met een paar 
stevige tegenvallers: de wereld-
wijde crisis en de sluiting van de 
raffinaderij hetgeen naast fors 
banenverlies ook een negatieve 
impact van 12% op de economie 
met zich meebracht. Daarnaast 
was er sprake van groot achter-
stallig onderhoud aan wijken en 
infrastructuur. Een combinatie van 
het hervormen van het sociale 

Overheidsfinanciën
ook verduurzaamd
Op weg naar een structureel begrotingsevenwicht in 2018 wordt 
Aruba tijdelijk geadviseerd door het College Arubaans financieel 
toezicht (CAft). 

Het College Arubaans financieel toezicht (CAft) met Sybilla Dekker, voorzitter Age Bakker en Robert Croes  

tijdens een overleg met minister Angel Bermudez en zijn staf.
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zekerheidsstelsel en lastenverzwa-
ring voor burgers en bedrijven was 
geen optie: in de jaren voor 2009 
was de koopkracht onder meer 
door een hoog oplopende inflatie 
al met zo’n 10% gedaald.
Gesterkt door de visie van gere-
nommeerde economen onder wie 
Nobelprijswinnaar Paul Krugman 
koos de regering ervoor eerst de 
economie aan te jagen door te 
investeren in het opknappen van 
verpauperde woonwijken, het 
centrum van Oranjestad te revitali-
seren en de infrastructuur op de 
schop te nemen. Veel van deze 
projecten worden overigens op 
basis van public-private-partner-
ships gerealiseerd. In de tussentijd 
werd een aanvang gemaakt met 
hervormingen zoals het verhogen 
van de pensioenleeftijd, het 
toekomstbestendig maken van de 
zorg en het moderniseren van het 
belastingstelsel. 
De consequentie van deze  
beleidskeuze was wel dat de 
Arubaanse overheidsschuld nog 
enige jaren is doorgestegen. Dat 
leidde tot stevige discussies met 
de Nederlandse regering die voor 
het eigen land juist een andere 
weg uit de crisis had gekozen door 
vol in te zetten op bezuinigingen 
en wilde dat Aruba dat ook zou 
doen. De uitkomst van de ge-
sprekken is de instelling van het 
CAft die gaat monitoren of de 
stappen die worden gezet in lijn 
zijn met de meerjarenbegroting die 
er toe leidt dat uitgaven en inkom-
sten in 2018 in balans zijn.
Twijfels over de rechtmatigheid 
van de bemoeienis van de Neder-
landse regering met het begro-
tingsbeleid van Aruba was voor de 
Tweede Kamer overigens aanlei-
ding om de Raad van State een 
oordeel te vragen. Die heeft 
benadrukt dat de waarborgfunctie 
in het Statuut voor het Koninkrijk 
niet is bedoeld als instrument van 

het land Nederland om beleidsma-
tig toezicht te houden op het 
bestuur van de andere landen van 
het Koninkrijk. ,,Een beroep op de 
waarborgfunctie in het geval dat 
Nederland het niet eens is met het 
beleid in een ander land staat 
haaks op de autonomie van elk 
van de landen die in het Statuut is 
gewaarborgd”, aldus de Raad die 
van mening is dat Nederland de 
gouverneur in deze kwestie in een 
onhoudbare positie heeft gema-
noeuvreerd door hem op te leggen 
de door het parlement goedge-
keurde begroting niet te onderte-
kenen. Die kon daardoor niet in 
werking treden hetgeen de uitvoe-
ring van projecten belemmerde, 
maar ook onzekerheid teweeg 
bracht bij investeerders. De Raad 
van State benutte het advies mede 
daarom om nogmaals te pleiten 
voor een snelle invoering van een 
onafhankelijke geschillenregeling 
voor het Koninkrijk.
Uit de begroting 2016 die zich 
inmiddels in het goedkeuringstra-
ject bevindt blijkt dat het tekort 
conform de planning verder daalt 
van 3,7% dit jaar naar maximaal 
2%. De financiële risico’s die er 
voor de overheid kleefden bij het 

ambtenarenpensioenfonds en het 
zorgstelsel zijn dankzij de eerder 
doorgevoerde hervormingen 
geëlimineerd. Het uitgavenplafond 
waarvoor de ministersploeg in 
2013 tekende wordt strikt nage-
leefd terwijl aan de uitgavenkant 
de dalende trend onverminderd 
wordt voortgezet. Dat de over-
heidsschuld van Aruba hoger is 
dan die van de koninkrijkspartners 
Curaçao en Sint Maarten komt 
omdat Nederland bij de ontmante-
ling van het land Nederlandse 
Antillen 70% van hun schuld heeft 
overgenomen. Het restant is 
bovendien tegen een zeer lage 
rente geherfinancierd. Aruba is 
deze ruimhartigheid bij het verwer-
ven van de status aparte in 1986 
nooit ten deel gevallen.
Het bestuur van het CAft bestaat 
uit voorzitter Age Bakker, oud-
minister Sybilla Dekker namens 
Nederland en Robert Croes 
namens Aruba. Die laatste heeft 
meer dan veertig jaar ervaring als 
zakenman, heeft een bedrijfs- 
kundige en bestuurskundige 
achtergrond en bekleedt diverse 
commissariaten. Daarnaast is hij 
maatschappelijk actief in de 
Arubaanse samenleving. 

Minister Bermudez van Financiën heeft met een snel dalend begrotingstekort  

reden tot vrolijkheid.
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Na een verzoek van de regering 
van Dominica aan het Koninkrijk 
zijn onder meer 40 mariniers van 
het 32e raiding squadron op 
Aruba en leden van de Arubaanse 
militie het door orkaan Erika 
zwaar getroffen eiland te hulp 
geschoten. 

Het in de Cariben gestationeerde 
ondersteuningsschip Zr. Ms. 
Pelikaan van de marine zette 
beladen met hulpgoederen zoals 
drinkwater en medicamenten, een 
ambulance, een bulldozer en trucks 
begin september koers naar het 
Bovenwinds gelegen Dominica. De 
Kustwacht Caribisch Gebied stelde 
een helikopter beschikbaar.

Orkaan Erika ging gepaard met 
zware regenval die enorme aard-
verschuivingen en steenlawines 
veroorzaakte, met tientallen doden 
en gewonden tot gevolg, maar ook 
honderden vernietigde huizen en 
niet langer via het zwaar bescha-
digde wegennet bereikbare dorpen. 
Nederland voelt zich nauw betrok-
ken bij de situatie in Dominica. Ook 
de bovenwindse Caribische delen 

van het Koninkrijk hebben regelma-
tig te maken met tropische stor-
men. Daarom willigden de ministers 
Jeanine Hennis-Plasschaert van 
Defensie en Lilianne Ploumen van 
Buitenlandse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking het verzoek om 
hulp van de regering van het 
anders zo paradijselijke eilandje 
onmiddellijk in.
Na aankomst van de Pelikaan ging 
de eerste aandacht uit naar de 
opvang van slachtoffers en de 
hulpverlening aan inwoners van 
niet over de weg bereikbare 
dorpen. Daarbij kwamen de 
meegenomen FRISC-motorboten 
goed van pas die op die plekken 
drinkwater en voedsel over zee 
konden afleveren. Met behulp van 
de Kustwachthelikopter zijn 
meerdere evacuaties uitgevoerd. 
Zo zijn 24 leerlingen van een 
verwoeste school met hun ouders 
naar een ander gebied gebracht 
zodat ze daar weer les kunnen 
volgen. Na de eerste nood te 
hebben gelenigd werden de 
schouders gezet onder het oprui-
men en het herstel van de infra-
structuur. 

Noodhulp Dominica
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Sinds kort kom je de heldergroene elektrische huur-
fietsen van E-Arubike overal op het eiland tegen. 
,,Over de hele wereld wordt gesproken over duur-
zaamheid. Toeristen vragen naar eco. Een andere 
trend is dat er steeds meer gefietst wordt. Mensen 
willen een schonere wereld en gezonder leven.” 
Natuurlijk was het al mogelijk fietsen te huren op het 
eiland, maar Sergio Gallero zag wat er nog ontbrak: 
elektrische fietsen. ,,Het kan heel warm zijn op Aruba. 
Voor een kort stukje fietsen is dat geen probleem, 

maar een wat langere tocht is een behoorlijke uitda-
ging. Met een e-bike is dat echter geen enkel pro-
bleem. Je kunt zelf trappen, het werk helemaal aan 
de elektrische aandrijving overlaten of voor een 
combinatie kiezen. Net waar je zin in hebt.” Met 
behulp van een gratis app kan de weg worden 
gevonden naar bezienswaardigheden. Er kunnen ook 
uitgestippelde fietstours, zowel self-guided als met 
gids, worden gemaakt.
Gallero bedacht een concept van zelfservicestations 
waarbij de huurder met behulp van zijn creditcard een 
fiets kan ophalen. Als de transactie is goedgekeurd 
komt er een fiets vrij en kan er worden gefietst. Een 
volle accu is goed voor veertig kilometer onbezorgd 
toeren. Dreigt de accu leeg te raken, dan kan de fiets 
bij de dichtstbijzijnde E-Arubike stalling worden 
omgeruild voor een andere. Er komen voorlopig 
twintig van zulke stations tussen luchthaven Reina 
Beatrix en de Vuurtoren dus er is er altijd wel eentje in 
de buurt. Voor het geval iemand te laat merkt dat de 
batterij op raakt of panne krijgt is er de hulp van de 
pechbus. Die brengt binnen tien minuten na een 
telefonische melding een nieuwe fiets. 
De fietsenstallingen en oplaadstations zijn gespoten 
in hetzelfde frisse groen als de fietsen. De elektriciteit 
voor het opladen van de accu’s en de LED-verlichting 
wordt opgewekt door zonnepanelen die tegelijkertijd 
dienst doen als afdak. ,,We brengen een volledig 
duurzaam product”, aldus Gallero die al bezig is met 
plannen voor fietsen voor gehandicapten en moun-
tainbikes voor avontuurlijke uitstapjes in het nationaal 
park Arikok.  

Fietsen op zonnekracht

Een fietstochtje over Aruba. Genieten van het 
mooie weer, passaatwindje in de rug en trappen 
maar. Af en toe eens stilstaan en over de turquoise 
Caribische zee uitkijken of een monument bezich-
tigen. Een koel drankje op een terras en verder 
maar weer. Bij tegenwind, heuvel op of als de 
benen vermoeid raken biedt de trapondersteuning 
uitkomst.

Sergio Gallero: ,,Mensen willen een schonere wereld en 

gezonder leven."
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Het koninkrijk was met de zwaar-
ste delegatie ooit vertegenwoor-
digd met naast het staatshoofd 
ook koningin Máxima, de premiers 
Mark Rutte, Mike Eman, Ben 

Whiteman en Marcel Gumbs en de 
ministers Bert Koenders en 
Lilianne Ploumen. Reden: Het 
Koninkrijk der Nederlanden voert 
campagne voor een van de voor 

de termijn 2017-2018 vrijkomende 
niet-permanente zetels in de 
VN-Veiligheidsraad.
Daarom, zo benadrukte de koning, 
was het belangrijk bij de VN te 
laten zien dat Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten geza-
menlijk optreden. ,,Eenheid in 
verscheidenheid", aldus Willem-
Alexander. Volgens hem niet 
geheel toevallig ook het thema van 
de onlangs afgesloten viering van 
200 jaar Koninkrijk. Die eenheid 
demonstreerde het koninkrijk op 
het hoogste niveau aan de wereld. 
,,De VN is het belangrijkste 
platform als het gaat om vraag-
stukken van vrede, veiligheid en 
gezondheid. Hier gebeurt het echt, 
dus het is belangrijk om hier te 
staan."
Zijn toespraak begon de koning 

Teamwork
bij VN-top
,,Ik sta hier namens het Koninkrijk der Nederlanden, dus ook na-
mens Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Het is heel belangrijk dat we 
hier samen zijn", aldus koning Willem-Alexander na afloop van zijn 
toespraak in de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
vorige maand in New York.

Een moment van ontspanning in afwachting van de opening van de 70e Algemene Vergadering van de VN.
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met: ,,Het is een voorrecht uw 
Algemene Vergadering te mogen 
toespreken namens het Koninkrijk 
der Nederlanden. Een Koninkrijk 
van vier autonome landen, gewor-
teld in Europa en de Cariben: 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten." Ook ging de koning 
uitgebreid in op de positie van 
kleine eilandstaten: ,,Het Konink-
rijk der Nederlanden gelooft in de 
kracht van inlevingsvermogen en 
dialoog. Het zijn niet altijd de 
luidste stemmen die de diepste 
waarheid verkondigen. Vaak zijn 
het juist kleine lidstaten die ons de 
goede weg wijzen. Een voorbeeld 
is het jarenlange pleidooi van de 
kleine eilandstaten voor een veel 
actievere mondiale aanpak van het 
klimaatprobleem en het schoner 
maken van onze oceanen. Zij 
voelen de noodzaak daarvan aan 
den lijve. Gelukkig ontwikkelen - 
eindelijk - steeds meer grote 
landen concrete plannen voor 
actie. Het Koninkrijk der Nederlan-
den weet hoe belangrijk dit is. Drie 

landen binnen ons Koninkrijksver-
band - Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten - zijn kleine eilandstaten 
en drie Caribische eilanden zijn 
bijzondere gemeenten van Neder-
land. Nederland is dankzij ervaring 
van eeuwen met watermanage-
ment een van de best beveiligde 
delta's ter wereld en investeert 
miljarden om de schadelijke 
gevolgen van klimaatverandering 
op te vangen. Daarom zullen we 
opnieuw onze stem laten horen 
tijdens de grote Klimaatconferentie 
COP21 in Parijs, eind dit jaar. En 

zullen we ons blijven inzetten voor 
schonere oceanen. Oog en oor 
voor de belangen van alle landen, 
groot en klein. Niet het recht van 
de sterkste. Maar de sterkte van 
het recht. Dat is onze basis. Het is 
ook de basis van onze kandidatuur 
voor een niet-permanente zetel in 
de VN-Veiligheidsraad in 2017 en 
2018. Wij zijn intens gemotiveerd 
om de gehele internationale 
gemeenschap in VN-verband te 
dienen als partner for peace, 
justice and development."
De delegatie was ook buiten de 

Branson steunt met de door hem opgerichte Carbon War Room de groene agenda 

van premier Eman die bij het side-event als moderator optrad.

Na zijn toespraak in de  

Algemene Vergadering hield koning 

Willem-Alexander op een side-event een 

voordracht over de oceanen in relatie tot 

klimaatverandering.

Op het side-event over oceanen werd ook gesproken door Sir Richard Branson.
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vergaderzaal actief. Zo trad 
premier Eman op als gastheer van 
een side-event over het thema 
oceanen in relatie tot de zeespie-
gelstijging als gevolg van de 
opwarming van de aarde, een 
reële bedreiging voor de zogehe-
ten Small Island Developing States 
(SIDS) waartoe ook Aruba, Cura-
çao en Sint Maarten behoren. 
Koning Willem-Alexander vroeg in 
zijn inleiding aandacht van de 
grote landen voor deze problema-
tiek. Een andere spreker was Sir 
Richard Branson die met de door 
hem opgerichte Carbon War Room 
nauw betrokken is bij het realise-
ren van de duurzame ambities van 
de Arubaanse regering. De wan-
delgangen werden benut voor tal 
van bilaterale gesprekken met 
andere regeringsleiders waarbij de 
delegatie dankbaar gebruik 
maakte van de goede relaties die 
premier Eman met collega-pre-

miers in Latijns-Amerika en bij de 
SIDS heeft.
Aan de VN-klimaattop in Parijs 
(van 30 november tot en met 11 
december) zal eveneens door een 
breed samengestelde Koninkrijks-

delegatie worden deelgenomen. 
Deze zogenaamde COP21 moet 
een nieuw klimaatverdrag opleve-
ren dat in 2020 ingaat als het 
huidige verdrag afloopt. 
 

De zwaarste Koninkrijksdelegatie ooit werd ook nog buiten de vergadering om door VN secretaris-generaal Ban Ki-moon ontvangen.

De wandelgangen waren het decor van heel wat 'bilateraaltjes'. Zo spraken Eman en 

Rutte onder meer met hun Panamese collega Varela over economische samenwerking.
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Directe aanleiding om het Konink-
rijk der Nederlanden in de volle 
breedte in New York te presente-
ren is de campagne voor een van 
de voor de periode 2017-2018 
vrijkomende tijdelijke zetels in de 
VN-Veiligheidsraad. Voor de 
premiers Mike Eman (Aruba), Ben 
Whiteman (Curaçao) en Marcel 

Gumbs (Sint Maarten) was zowel 
voor als achter de schermen een 
actieve rol weggelegd om de 
kandidatuur van het Koninkrijk 
onder de aandacht te brengen van 
regeringsleiders met wie zij een 
goede relatie hebben.
Tussen zijn optreden bij de VN en 
een door hem geleide handelsmis-

sie naar Atlanta door vroegen wij 
premier Rutte hoe hij terugkijkt op 
de activiteiten van de delegatie.
,,Ik kijk met een goed gevoel terug 
op de AVVN-top. Het was een 
bijzondere top: niet alleen omdat 
het de zeventigste AVVN was, 
maar ook door de samenstelling 
van de delegatie van het Konink-
rijk. De gelijktijdige aanwezigheid 
van Zijne Majesteit de Koning, 
Hare Majesteit Koningin Máxima 
en alle vier de minister-presidenten 
van het Koninkrijk was uniek. En 
dan was daar natuurlijk de speech 
van Zijne Majesteit de Koning; de 
allereerste keer dat het Nederlandse 

Premier Rutte

Samen sterk

Vier vrolijk gestemde premiers, vlnr Ben Whiteman, Mike Eman, Mark Rutte en Marcel Gumbs

Niet eerder nam er zo'n zware Koninkrijksdelegatie deel aan een 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als die in septem-
ber. Naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima, minister-
president Mark Rutte en de ministers Bert Koenders van Buiten-
landse Zaken en Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking maakten ook de premiers van Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten deel uit van de delegatie.
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staatshoofd de Algemene Verga-
dering toesprak. Ook om aan te 
geven hoe veel belang het Konink-
rijk hecht aan de Verenigde Naties. 
Dit is ook waarom het Koninkrijk 
zich kandidaat gesteld heeft voor 
het tijdelijk lidmaatschap van de 
Veiligheidsraad voor de jaren 2017 
en 2018. De verkiezingen hiervoor 
vinden in juni 2016 plaats."

Waarom hechtte u belang aan de 
aanwezigheid van uw collega-
premiers van Aruba, Curaçao en  
Sint Maarten?
,,Ons Koninkrijk bestaat uit vier 
landen. Dit is nog onvoldoende 
bekend in de wereld en dat moeten 
wij ons realiseren. En waar kunnen 
we dit beter zichtbaar uitdragen 
dan tijdens de Algemene Vergade-
ring van de Verenigde Naties in 
New York, toch het diplomatieke 
hoofdtoneel van de wereld? Het 
Koninkrijk bestaat uit een Caribisch 
en een Europees gedeelte. En als 
resultaat is de som groter dan de 
afzonderlijke delen."

Hadden de andere premiers een 
actieve rol? Kunt u daarvan 
voorbeelden geven?
,,Zij hadden een zeer actieve rol. 
Zo hebben zij veel gesprekken 

gevoerd met andere aanwezige 
regeringsleiders. Ook sloten zij 
zich soms aan bij de gesprekken 
die ik of de minister van Buiten-
landse Zaken Bert Koenders 
voerden. Hun bijdragen getuigden 
van grote kennis van de regio en 
de problematiek daar. Zaken als 
klimaatadaptatie en problemen 
van kleine eiland-economieën 
kwamen zo aan de orde. Alles 
vanuit zelf beleefde kennis en 
ervaring. Ook hadden de minister-
presidenten een rol in de side-
events die werden georganiseerd. 
Zo leidde minister-president Mike 
Eman van Aruba een side-event 
over de oceanen."

Wat hebben deze drie kleine 
landjes waardoor Nederland het 
niet in zijn eentje af kan?
,,Laat ik hier meteen iets rechtzet-
ten, mocht dat nodig zijn: Neder-
land is geen VN-lidstaat, dat is het 
Koninkrijk. Daarom is het ook 
belangrijk om als complete staat, 
dus inclusief alle vier de autonome 
Koninkrijkslanden, binnen de VN 
te opereren. Daarbij delen de 
Caribische Koninkrijklanden 
dezelfde achtergrond met staten in 
de Caribische regio en delen ze 
een belangrijke problematiek met 

veel kleine eilandstaten; die 
problematiek van de small islands 
developing states, de SIDS, biedt 
uitdagingen, maar werkt ook 
verbindend."

Is het van uw Caribische collega's 
'liefde voor het moederland' of 
hebben hun landen er zelf ook 
belang bij dat Nederland een 
zetel in de VR verwerft?
,,Het is niet Nederland, maar het 
Koninkrijk dat hopelijk een zetel in 
de VNVR verwerft. Nederland zit 
dan, samen met Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten in die stoel. Zij 
kunnen dan ook mede de agenda 
bepalen en de thematiek aan de 
orde stellen die juist voor hen van 
belang is zoals bijvoorbeeld de 
eerdergenoemde SIDS-problema-
tiek." 

In hoeverre blijven Aruba,  
Curaçao en Sint Maarten de tijd 
tot aan de stemming betrokken 
bij de campagne?
,,We zijn inmiddels de laatste 
negen maanden ingegaan tot aan 
de verkiezingen in juni 2016. Het is 
belangrijk dat we allemaal ons 
steentje bijdragen, in ons eigen 
belang, van het Koninkrijk als 
geheel en van de afzonderlijke vier 
landen. We zullen dus niet alleen 
tot aan de stemming, maar ook 
daarna, in gezamenlijkheid optrek-
ken.

De afgelopen jaren was er soms 
sprake van gespannen verhou-
dingen tussen Den Haag en het 
Caribisch deel van het Koninkrijk. 
Denkt u dat de samenwerking bij 
de VR-campagne bijdraagt aan 
een betere verstandhouding?
,,De samenwerking in de VNVR-
campagne laat zien hoe goed de 
verstandhouding op dat vlak is. 
Dat motiveert en stimuleert, wat 
mij betreft." 
 Het koninklijk paar vormde met de vier premiers en twee ministers een hecht team.
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Dat verklaarde Craig Hawke na 
afloop van een vergadering met 
als thema 'Developing Finance', 
specifiek voor Small Island Deve-
loping States (SIDS). De organisa-
tie van de bijeenkomst lag in 
handen van het United Nations 
Development Programme (UNDP) 
waarvoor Hawke adviseur-SIDS is, 
en de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling (OESO). Het overleg werd 
gehouden tijdens de 70e Alge-
mene Vergadering van de Verenig-
de Naties, eind september in New 
York. Minister-president Mike 

Eman gaf een toelichting op de 
wijze waarop Aruba de financiering 
van grote projecten organiseert.
De premier sprak al eerder in 
VN-verband over de uitdagingen 
van SIDS zoals vorig jaar op 
Samoa tijdens de grote conferen-
tie die aan dat onderwerp was 
gewijd. ,,SIDS hebben te kampen 
met dezelfde problemen als 
grotere landen, maar delen daar-
naast uitdagingen die te maken 
hebben met de kleinschaligheid 
van een eiland en de gevoeligheid 
voor externe schokken. Een groot 
probleem voor kleine eilandstaten 

zijn de relatief hoge kosten van 
infrastructurele projecten. Grote 
bedragen lenen is lastig met onze 
bescheiden begrotingen”, aldus 
Eman. Aruba heeft een financie-
ringsmodel ontwikkeld voor 
grootschalige projecten zoals de 
ringweg om Oranjestad en de 
vierbaans Green Corridor  naar 
San Nicolas. De realisatie ervan is 
gegoten in public-private-partner-
ships (PPP). De participatie van de 
Deutsche Bank in de financiering 
van de Green Corridor bewijst dat 
dankzij deze constructie internati-
onaal gezien relatief kleine projec-
ten toch interessant kunnen zijn 
voor grote spelers op de kapitaal-
markt. 

Ook bij de VN is het idee van PPP 
als oplossing voor grote projecten 
in SIDS in goede aarde gevallen. 
,,Sinds Samoa wordt gesproken 
over PPP. Onlangs is besloten dat 
de VN begin volgend jaar een 
vervolgconferentie organiseert 
met deze vorm van financiering 
als hoofdthema. Aruba is gekozen 
als gastland; een hele eer”, 
kondigde Eman aan. Daarnaast 
onderzoekt de VN de mogelijkheid 
om een Center of Excellence op te 
zetten waar alle kennis over 
duurzaamheid, toerisme, PPP en 
energie wordt samengebracht. 
Hoewel het gaat om een virtueel 
platform is er een fysiek kantoor 
nodig waar medewerkers het 
systeem opzetten en onderhou-
den. Ook daarvoor is de keuze op 
Aruba gevallen. 

PPP-concept
krijgt navolging
,,De bijdrage van premier Eman komt op het goede moment op de 
juiste plaats. Hij vertelt niet alleen treffend over de uitdagingen waar 
kleine eilanden voor staan, maar draagt ook oplossingen aan. Hij 
kwam met innovatieve financiële concepten die de toegang tot 
financiering voor grote projecten mogelijk maken.”

Het VN-overleg waar besloten is de mogelijkheden te verkennen een Center of 

Excellence op Aruba te vestigen.
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Bij de opening van het evenement 
zette minister-president Mike 
Eman al meteen de toon. Op 
verzoek van moderator Jim Stolze, 
TED-ambassadeur en medeorga-
nisator van TEDxAruba, vertelde 
de premier over zijn optreden vorig 
jaar als slotspreker bij TEDxBin-
nenhof. Niet bepaald tot gerust-
stelling van de nagelbijtende 
sprekers achter de coulissen 
bekende Eman - toch wel wat 

gewend - dat dat optreden de 
moeilijkste speech was geweest 
die hij ooit had gehouden. ,,Men-
sen komen naar TED om geïnspi-
reerd te worden."
Het publiek kreeg twaalf TEDTalks 
te horen over uiteenlopende 
thema’s: onderwijsvernieuwing 
met de leerbehoefte van de 
volgende generaties als uitgangs-
punt; een nieuwe eco munteen-
heid om de waarde van natuur en 

milieu voor mens en maatschappij 
te concretiseren; technologie  
als brug tussen mensen met 
onbegrensde mogelijkheden;  

Het begin van meer 

Ruim vijfhonderd aanwezigen in Cas di Cultura waren op 23 septem-
ber getuige van de eerste editie van TEDxAruba, met interessante 
sprekers, uiteenlopende innovatieve ideeën, swingende muziek, 
livestreaming en viewing parties op koninkrijksambassades in 
verschillende landen. Zonder uitzondering waren de bezoekers 
geraakt door de vernieuwende ideeën die over het voetlicht werden 
gebracht onder het thema ‘Aruba, eiland van duurzame oplossingen’.
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het belang van happiness op de 
werkvloer, de stedenbouwkundige 
visie van architect Raffy Kock en 
de revolutionaire kijk op voedsel-
voorziening van Joseph Simcox. 
Het swingende slot van de avond 
lag in handen van mystery guest 
Maite Hontelé. De in Nederland 
geboren, maar in Colombia 
wonende trompettiste combineert 
in haar muziek de Europese 
tradities met de warmte van 
Latijns-Amerika. Met deze uitsmij-
ter werd een avond vol innovatieve 
ideeën op een perfecte manier 
besloten.
Voor verschillende sprekers krijgt 
TEDxAruba nog een vervolg. 
Sommige ideeën sloegen zo aan 
bij lokale organisaties dat meteen 
afspraken zijn gemaakt voor 
verder contact. Andersom waren 
er sprekers die hun ideeën op 
Aruba in praktijk willen brengen. 
Kortom, TEDxAruba is het begin 
van veel meer. De Arubaanse 
TEDtalks zijn terug te zien via:  
www.youtube.com/watch?v=9-
nLYVvmEAI&feature=youtu.be
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Voor de eerste namen de rector 
van de Universiteit van Aruba, 
Glenn Thodé, minister-president 
Mike Eman en de broers Martin en 
John Seiffers van het Nederlandse 
bedrijf Accenda plaats achter de 
tafel op het podium. Doel is de 
mogelijkheden te onderzoeken van 
samenwerking op het gebied van 
de toepassing en implementatie 
van nieuwe technologieën. Ac-
cenda werkt concreet aan het 
ombouwen van benzine-auto’s 
zodat ze ook op elektriciteit 
kunnen rijden. Dit project (Ekolec-
tric) leent zich bij uitstek voor 
kleinschalige eilanden waar de 
markt te beperkt is voor nieuwe 
elektrische auto's. ,,Maar we 
willen niet alleen auto's ombou-
wen, we willen vooral kennis naar 
Aruba brengen. Bij de ombouw 
komen verschillende vakgebieden 

kijken: mechanica, elektronica en 
informatica. Vandaar de samen-
werking met de universiteit. 
Bedoeling is het gehele technisch 
onderwijs naar een hoger plan te 
tillen en zo een bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van Aruba tot 
een kennishub voor de regio. In 
Nederland werken wij samen met 
onder meer de Haagse Hoge-
school. We hoeven met het 
ontwikkelen van opleidingen dus 
niet bij nul te beginnen. We 
moeten ze uiteraard wel vertalen 
naar de Arubaanse omstandighe-
den", aldus Martin Seiffers. 
Het tweede MoU had ook te 
maken met educatie. Er werden 
handtekeningen gezet onder een 
overeenkomst met Roy Mezas die 
op Aruba het bedrijf Thnk verte-
genwoordigt. Deze van oorsprong 
Nederlandse onderneming heeft 
als missie over de hele wereld 
creatief leiderschap in bedrijven, 
overheidsorganisaties en de 
sociale sector te stimuleren. 
,,Samen creëren we innovatieve 
oplossingen voor de meest 
dringende en tegelijkertijd inspire-
rende uitdagingen”, aldus Mezas. 
Op Aruba gaat Thnk het latent 
aanwezige creatieve talent van 
leidinggevenden aanboren onder 
het motto 'learning by doing'.
 

Niet alleen woorden...

Tijdens TEDxAruba ging het vooral om TED-talks en inspiratie,  
maar in de pauze bleek dat het niet bij mooie woorden alleen blijft. 
Er werden twee Memorandums of Understanding (MoU’s)  
ondertekend. 

De gebroeders Seiffers van Accenda met rector Thodé en premier Eman.

Een tweede MoU werd getekend met Roy Mezas van Thnk.
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Voorzitter Paul de Krom van de 
Raad van Bestuur van TNO en 
minister-president Mike Eman 
ondertekenden de nieuwe samen-
werkingsovereenkomst op een 
door het gerenommeerde kennis-
instituut georganiseerde 'Aruba-
dag' in Den Haag waar zich zo'n 
80 ondernemers uit de duurzaam-
heidssector lieten informeren over 
de activiteiten die TNO Caribbean 
vanuit Oranjestad ontwikkelt. 
Behalve de intensieve betrokken-
heid bij het groene beleid van het 
kabinet Eman benut de Arubaanse 

TNO-tak het eiland als een spring-
plank naar opdrachtgevers in de 
wijde regio. Inmiddels is de 
vestiging actief in meer dan tien 
landen in de Cariben en Latijns-
Amerika.

De in maart aangetreden bestuurs-
voorzitter De Krom (voormalig 
Tweede Kamerlid en staatssecre-
taris Europese Zaken voor de VVD) 
zei trots te zijn op het succes van 
de TNO-vestiging op Aruba. ,,Ik 
ben blij dat we overeen zijn 
gekomen om de samenwerking 

voor weer een aantal jaren te 
verlengen. Het is een voorbeeld 
van een partnership dat weder-
zijds werkt, bijvoorbeeld omdat wij 
van elkaar leren."

Premier Eman verklaarde in de 
voor beide partners vruchtbare 
samenwerking een aansprekend 
voorbeeld te zien voor andere 
Nederlandse bedrijven om Aruba 
te benutten als gateway naar 
nieuwe groeimarkten in Latijns-
Amerika. Partnerships die Aruba 
heeft met onder meer TNO, 
Schiphol, KLM en Philips bewijzen 
dat het Koninkrijk der Nederlanden 
dat zijn ontstaan weliswaar aan de 
historie ontleent in staat is met de 
moderne tijd mee te gaan en 
daardoor volop win-win kansen 
biedt, aldus de minister-president.
TNO helpt - in collegiale samen-
werking met anders partners van 
Aruba zoals de Carbon War Room 
van Sir Richard Branson en het 
Rocky Mountain Institute - bij het 
realiseren van de ambitie om de 
eilandelijke economie uiterlijk in 
2020 volledig te hebben verduur-
zaamd. Daarvoor is een stappen-
plan ontworpen waarbij steeds 
minder gebruik wordt gemaakt van 
fossiele brandstoffen door het 
steeds meer genereren van 
hernieuwbare energie. Met het 
eerder dit jaar in gebruik gestelde 
zonnepark bij de luchthaven (het 
grootste van het Koninkrijk) en de 
aanleg van een tweede windmo-
lenpark komt het aandeel groene 
energie boven de 50%.

De duurzame agenda van het 
kabinet Eman reikt overigens 
verder dan alleen energie. ,,Wij 
werken toe naar een samenleving 
die in al haar facetten duurzaam is 
en waarin economische welvaart 
en welzijn duurzaam in balans 
zijn."
 

TNO's bestuursvoorzitter Paul de Krom en premier Mike Eman ondertekenen de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

TNO en Aruba
samen verder
TNO en Aruba hebben hun in 2011 begonnen samenwerking met 
vier jaar verlengd.
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Koninkrijksbos
200 kinderen uit het gehele Koninkrijk hebben in het 
kader van de afsluiting van de viering 200 jaar Ko-
ninkrijk in Markelo een Koninkrijksbos geplant. Het 
bos heeft de vorm van een wimpel. Ook werd er 
onder het toeziend oog van Boomfeestdagvoorzitter 
Onno Hoes een cirkel van koningslinden geplant plus 
een speciale koningsboom die omringd wordt door 
een monumentaal sierhek. Gevolmachtigde minister 
Alfonso Boekhoudt stak een helpende hand toe.

 

Luchthaven Reina Beatrix is onderscheiden door de 
luchtvaartorganisatie Airports Council International 
(ACI)  voor de bijdrage die het levert aan het Airports in 
Excellence Program. Het Arubaanse vliegveld wordt 
geroemd voor de bijdrage aan de promotie van veilig-
heidsbeleid en de verspreiding van de best practices 
op dat gebied. Chief Operations Office Jurgen Ben-
schop kreeg de prijs overhandigd door ACI World’s 
General Manager Angela Gittens. ,,Het is een grote 
prestatie voor zo’n kleine luchthaven. Deze onderschei-
ding bevestigt dat wij op de goede manier bezig zijn en 
motiveert ons om door te gaan”, aldus Benschop. 

Parkeren
Gratis parkeren is leuk, maar als alle plekken vanaf 's 
morgens vroeg tot 's avonds door langparkeerders 
bezet worden heb je er als bezoeker van het centrum 
van Oranjestad weinig aan. Daarom is vorige maand 
voor 800 vakken betaald parkeren ingevoerd. Voor 
langparkeerders die een vergunning hebben zijn 500 
plaatsen beschikbaar. Wie voor een uur parkeren geen 
florin over heeft kan zijn auto gratis aan de stadsrand 
parkeren en de (eveneens gratis) tram nemen. Uiter-
aard werken de betaalautomaten op zonne-energie. 

Onderscheiding
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Bullpen
Voormalig Major League-pitcher Calvin Maduro is 
door de honk- en softbalbond KNBSB aangesteld als 
bullpen-coach voor de Premier 12 die in november in 
Japan en Taipei wordt gehouden. De Arubaan speel-
de tussen 1992 en 2006 veertien seizoenen als 
profhonkballer in Amerika, onder meer voor Phila-
delphia Phillies en Baltimore Orioles. Met het Neder-
lands team nam Maduro - Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau - deel aan het WK van 2003 en de 
Olympische Spelen van 2004.
 

Naar Rio
Zeilers Nicole van der Velden en Thijs Visser, alias de 
Flying Arubies, hebben op grond van hun prestaties 
een startbewijs veroverd voor de Olympische Spelen 
die volgend jaar in Rio de Janeiro worden gehouden. 
Visser is tweemaal wereldkampioen geweest met zijn 
catamaran. Tijdens een zeiltoernooi kwam hij de 
Arubaanse Van der Velden tegen. Ze besloten een 
team te vormen en te proberen een startplek voor 
Aruba te bemachtigen voor Rio  2016.

 

Winter op Aruba
Oud-voetbalinternational Aaron Winter was vorige 
maand op Aruba als ambassadeur van WorldCoa-
ches. Dat is een programma van de Nederlandse 
voetbalbond met als doel voetbalcoaches in landen in 
ontwikkeling te trainen. Ook de directeur van World-
Coaches Johan van Geijn maakte deel uit van de 
delegatie. Er werd een kijkje genomen bij het eerste 
van de tien kunstgras mini-voetbalveldjes die worden 
aangelegd. De KNVB is bereid trainingen te verzorgen 
voor lokale coaches. 
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Het leidde niet alleen tot een 
aanzienlijk verlies van werkgele-
genheid, een directe negatieve 
impact van zo'n 12% op het Bruto 
Binnenlands Product en een forse 
derving aan belastinginkomsten, 
maar ook tot de sluiting van 
winkels en toeleveringsbedrijven. 
Bovendien werd Aruba nog 
afhankelijker van het toerisme dan 
het al was. Alle reden dus voor de 
regering om zelf actief op zoek te 
gaan naar een koper. Het land 
kreeg daarbij alle hulp van het 
Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de konink-
rijksambassades in landen waar 
zich potentiële gegadigden 
bevonden. Na een jaar leek de 
zoektocht in onder meer Brazilië, 
Mexico en China vruchteloos en 
begon San Nicolas zich te verzoe-
nen met een toekomst zonder 
olie-industrie. Ontmanteling van 
de raffinaderij zou de weg openen 
naar een tweede leven als mon-
daine badplaats.
Een man wilde echter van geen 
opgeven weten. Minister Mike de 
Meza van Energie en Milieu bleef 
in contact met de enige overgeble-
ven partij die de deur op een klein 
kiertje had gehouden: het in 
Houston gevestigde CITGO. 
Enkele weken voordat Valero zou 
beginnen met het demonteren van 
de installaties en het saneren van 

het terrein liet CITGO - een 
dochter van het Venezolaanse 
staatsoliebedrijf PDVSA weten 
serieuze interesse te hebben in 
een herstart. Daarmee was een 
bestuurlijk dilemma geboren. 
Tegenover de vreugde over het 
perspectief van veel (hoogwaar-
dige) arbeid en economische groei 
drong de vraag zich op hoe een 
raffinaderij te rijmen valt met het 
groene beleid van het kabinet. 
Vooral premier Mike Eman wor-
stelde met deze gewetenskwestie. 
Hij ging daarom als eerste te rade 
bij de partners in duurzaamheid 
zoals de Carbon War Room, het 

Rocky Mountain Institute en TNO. 
Hij consulteerde collega Mark 
Rutte, maar ook tal van andere 
prominenten die zich in de afgelo-
pen jaren achter Aruba's groene 
ambities hebben geschaard. ,,Tot 
mijn verrassing zei iedereen dat 
Aruba deze kans niet mocht laten 
lopen", aldus Eman. Collega De 
Meza - zelf inwoner van San 
Nicolas - wees hem er bovendien 
op dat in 2009/2010 bij het 
opstellen van de duurzaamheidsa-
genda het bestaan van een 
operationele raffinaderij als een 
gegeven feit werd aanvaard. De 
premier 'zwichtte', maar niet 
onvoorwaardelijk: ,,Als we het 
doen moet het wel de 'groenste' 
raffinaderij van de wereld worden. 
Dan moet Aruba ook op dat 

Toch herstart
raffinaderij?
Op de valreep heeft zich een kandidaat gemeld voor de overname 
van de raffinaderij in San Nicolas. Het besluit van eigenaar Valero uit 
Texas de productie definitief staken kwam in 2012 hard aan. 

De ministers De Meza en Croes en (rechts) president/CEO Nelson Martinez van 

CITGO bij de ondertekening van het MoU.
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gebied een voorbeeld zijn."
Voordat de raffinaderij daadwerke-
lijk kan worden heropend zal er 
nog heel wat moeten worden 
onderzocht en onderhandeld. 
Aruba maakt dankbaar gebruik 
van het aanbod van minister Bert 
Koenders van Buitenlandse Zaken 
om daarvoor de nodige deskun-
digheid beschikbaar te stellen. 
Over één ding zijn de experts het 
eens: ondanks de lage olieprijs 
kan CITGO van een herstart een 
prima businesscase maken. De 
raffinaderij in San Nicolas met een 
capaciteit van 235.000 barrels per 
dag behoort tot de weinige in de 
wereld die geschikt is om crude oil 
(waarvan Venezuela grote voorra-
den heeft) te upgraden voor 
verdere verwerking tot eindpro-
ducten zoals benzine.
Eind september ondertekenden De 
Meza en zijn collega Paul Croes 
van Sociale Zaken, Jeugd en 
Arbeid en president/CEO Nelson 
Martinez van CITGO een Memo-

randum of Understanding dat het 
bedrijf in staat stelt te onderzoe-
ken hoeveel er moet worden 
geïnvesteerd in een herstart 
waarbij bovendien wordt voldaan 
aan de groene voorwaarden. 
Aruba neemt bij dat laatste geen 
afwachtende houding aan. Zo nam 
Eman bij een recent werkbezoek 
aan Nederland een kijkje bij 
bedrijven die CO2 gebruiken als 
voeding voor algen. Volgens de 
deskundigen is Aruba de ideale 
proeftuin om dit op grote schaal 
toe te passen. De emissie van de 
raffinaderij wordt afgevangen en 
vervolgens geleverd aan een op te 
zetten algenkwekerij, een arbeids-
intensieve industrie. De algen op 
hun beurt kunnen als grondstof 
dienen voor cosmetica of als 
diervoeder. Een andere voorkeur 
van de Arubaanse regering is de 
raffinaderij niet te laten draaien op 
dieselolie, maar op veel schoner 
vloeibaar gas. Het lokale energie-
bedrijf wil dat ook. Met een 

tweede afnemer wordt dat haal-
baar. Deze ontwikkeling brengt 
meteen een andere langer be-
staande wens dichterbij: de 
opening van een regionale LNG-
terminal waarover Aruba met de 
Gasunie Nederland in gesprek is. 
Voor het einde van het jaar moet 
er duidelijkheid zijn over de 
plannen van CITGO dat internatio-
naal een goede reputatie geniet en 
volledig onder de Amerikaanse 
wetgeving valt.
Een eventuele herstart betekent 
niet dat er een streep gaat door de 
toekomstvisie op San Nicolas. 
Stadsvernieuwingsprojecten 
worden onverminderd uitgevoerd, 
evenals de aanleg van de Green 
Corridor die de stad een snelle 
verbinding verschaft met het 
vliegveld, de nieuwe container- en 
goederenhaven en Oranjestad. 
Ook blijft er - buiten het zicht van 
de raffinaderij - volop ruimte voor 
toeristische projecten.   
 

Als het tot een herstart van de raffinaderij in San Nicolas komt wordt het de groenste ter wereld.
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Wijnbouwer Kock beweegt zijn 
rimpelige handen met een bijna 
strelende beweging lang de 
wijnstokken. ,,Dit is Merlot. Deze 
planten heb ik zelf opgekweekt. 
Kijk hoe mooi de nieuwe ranken 
ontspruiten. Ze doen het goed. 
Over een maand of drie hangen ze 
vol met trossen druiven”, zegt hij 
trots. Verderop staan de pinot noir 
en over een raamwerk hangt het 
welige groen van de muskaatdruif. 
,,Sommige soorten doen het hier 
beter dan andere, maar één ding is 
zeker: zonder water kunnen ze niet 
overleven”, zo benoemt Kock zijn 
grootste uitdaging. ,,De laatste vijf 

jaar heeft het weinig geregend. 
Mijn regenbak is leeg en ik ben 
afhankelijk van het water dat met 
een watertruck wordt bezorgd.”
Kock is al zijn hele leven in de ban 
van wijn. ,,Toen ik een jaar of 
vijftien was werkte mijn broer bij 
de olieraffinaderij. Hij kreeg elke 
twee weken zijn loon en bracht 
dan een fles wijn mee naar huis. 
De drank met zijn vele aroma’s 
fascineerde me. Toen ik erachter 
kwam dat onze Spaanse buurman 
druiven kweekte en daar wijn van 
maakte was mijn hobby voor het 
leven geboren.” Het duurde echter 
nog voordat de wijnmakerij van de 

grond kwam. Kock maakte carrière 
in de verzekeringswereld en stapte 
daarna over naar de timeshare-
sector. 
,,Ik ben begonnen met te experi-
menteren met zeedruif die hier in 
het wild langs de kust groeit. Het 
resultaat leek nergens op. Een 
kennis uit Nederland vertelde me 
tijdens zijn bezoek heel eerlijk dat 
ik volledig verkeerd bezig was. Zijn 
familie maakte wijn. Hij was zo 
vriendelijk me naar Nederland uit 
te nodigen om meer te leren over 
het maken van wijn. Dat was bijna 
35 jaar geleden. Ik heb er heel wat 
van opgestoken, vooral dat je dure 
spullen nodig hebt. Dat was wel 
een tegenvaller.” 
Niet veel later kwam er uit onver-
wachte hoek hulp. ,,Tijdens mijn 
werk ontmoette ik een Amerikaan. 
We hadden plezierig contact en 
toen hij vertrok wilde hij me een 
cadeau geven. Op zijn vraag wat 
ik het liefste wilde hebben vertelde 
ik hem over mijn droom om zelf 

Vin d'Aruba kan
zonder krans
Op Aruba wacht de argeloze bezoeker tussen de heuvels ten oosten 
van Santa Cruz een verrassende ontdekking: de wijngaard van 
Vicente Kock oftewel Vino Vince. In zijn eigen bedaarde tempo, 
maar met passie voor kwaliteit produceert de 78-jarige daar op 
kleine schaal zijn wijnen. 

Wijnmaker Vicente Kock: ,,Kijk hoe mooi de nieuwe ranken ontspruiten."
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wijn te maken. Bleek hij een van 
de eigenaren te zijn van Beer & 
Wine Hobby, een grote keten in de 
VS. Enige tijd later arriveerde een 
enorme doos: een starterskit om 
zelf wijn te maken.” Met groot 
enthousiasme ging Kock aan de 
slag. Hij kocht wijnstokken en 
zette ze in de grond naast zijn 
huis. ,,De eerste oogsten waren 
geweldig. Bakken vol druiven, 
sappig en zoet. De wijn lukte en ik 
zag het helemaal zitten.” Daarna 
liep de productie terug. ,,Ik be-
greep er niets van. Ik verzorgde de 
planten goed, dacht ik. Wist ik veel 
dat wijnstokken het best gedijen 
als je ze na de oogst helemaal 
terugsnoeit. Dat leerde ik pas 
later.” 
De bescheiden hobby groeide 
letterlijk uit tot een groene oase. Al 
gauw stonden er tweehonderd 
planten die tweemaal per jaar een 
oogst opleverden; genoeg voor 
200 flessen wijn per keer. Kock 
produceert rode, witte en rosé 
wijnen, allen volledig biologisch. 
,,Een van de voordelen van ons 
klimaat is dat de insecten die het 
in andere landen voorzien hebben 
op de druiven hier niet voorkomen. 
Ik hoef dus niet te spuiten met 
insecticiden. Wel verlies ik altijd 
een deel van de oogst aan vogels, 

leguanen, muizen en geiten."
Na de oogst vermengt Kock het 
druivennat met Arubaanse vruch-
ten zoals cashew, kers en caram-
bola. ,,Tien tot vijftien procent  van 
de wijn bestaat uit vruchten die 
een aparte smaak geven aan de 
wijn waardoor die zich onder-
scheidt van reguliere wijnen." Voor 
het fermentatieproces heeft hij een 
koele ruimte ingericht, in de 
schaduw van een enorme cashew-
boom. Als de wijn klaar is gaat die 
in gerecyclede flessen om nog een 
paar maanden te rijpen. ,,Aruba 
heeft niet de omstandigheden om 

complexe wijnen te maken die 
jaren moeten liggen. Ik heb mijn 
eigen wijn ontwikkeld die bij ons 
klimaat past”, aldus Kock. Hij krijgt 
positieve feedback van de mensen 
die zijn wijn proeven, maar ook wel 
eens commentaar van toeristen 
die wat flessen naar huis meene-
men. ,,Ze zeggen dat de wijn thuis 
anders smaakt. Dat klopt. Koelere 
lucht beïnvloedt de smaak van de 
wijn uit ons warme klimaat. Ik raad 
mensen daarom altijd aan van de 
wijn te genieten terwijl ze hier zijn."
Na de rondleiding ontkurkt de 
gastheer een fles. Een aantrekke-
lijk kruidig aroma stijgt op uit het 
glas dat we nog even moeten laten 
staan. ,,Geef de wijn de kans te 
ademen. Dan smaakt hij beter”, 
adviseert wijnboer Kock. Hij vertelt 
dat zijn voorraad snel afneemt 
omdat hij vorig jaar maar één keer 
heeft geoogst. ,,Ik heb een moei-
lijke tijd gehad na de dood van 
mijn vrouw. We waren 55 jaar 
samen. Nu begint het weer te 
kriebelen. Ik heb nieuwe wijnstok-
ken gekregen. Ik kijk nu al uit naar 
de oogst. Dan kan ik weer wijn 
maken. Dat is wat ik het liefste 
doe.” 
 

,,Geef de wijn de kans te ademen. Dan smaakt hij beter.”
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,,Het interessante van de commis-
sie is dat het over de volle breedte 
van het overheidsbeleid gaat: 
zorg, onderwijs, veiligheid, interna-
tionale verhoudingen, economie... 
Tegelijkertijd heb je te maken met 
hele complexe verhoudingen van 
een Koninkrijk van vier landen en 
nog drie Caribische eilanden. De 
Eerste Kamer heeft de neiging 
minder politiek te zijn dan de 
Tweede Kamer. In onze commissie 
gaat het over principiële vragen 
zoals: hoe kunnen we op een 
goede manier met elkaar omgaan 
in het Koninkrijk? De afgelopen 
vier jaar was het met enige regel-
maat spannend. Wat ik over de 
periode daarvoor heb gehoord is 
dat er altijd wel een bepaalde 

vorm van spanning is geweest. 
Gegeven de geschiedenis die we 
delen en de huidige structuur met 
de verschillende belangen is het 
niet onbegrijpelijk dat die hun 
eigen accent krijgen. Maar eerdere 
spannende discussies hebben we 
ook overleefd."

Ganzevoort voelt niet voor een 
nieuwe structuurdiscussie: ,,Veel 
wezenlijker is de inhoudelijke 
vraag: wat hebben we met elkaar 
en wat hebben we aan elkaar? En 
hoe lossen we het op als wij het 
ergens niet eens over kunnen 
worden? Ik heb de indruk dat het 
beeld heel breed leeft dat het 
nuttig is dat we iets met elkaar 
hebben. We doen een groot aantal 

zaken goed met elkaar. Op het 
gebied van buitenlandse zaken en 
diplomatie is de samenwerking 
heel goed, net zoals bij de bestrij-
ding van  criminaliteit en drugs-
handel. Sommige punten liggen 
inderdaad gevoeliger, maar als je 
met elkaar in gesprek gaat blijkt er 
vaak meer ruimte in de standpun-
ten dan het soms lijkt."

Over de toekomst van het Konink-
rijk zegt commissievoorzitter 
Ganzevoort: ,,Ik ben geen goede 
profeet, maar ik zie waardevolle 
dingen gebeuren. Hoe veel heeft 
de samenwerking met Aruba ons 
de afgelopen jaren niet gebracht. 
Met horten en stoten boeken we 
vooruitgang. Het is een beetje 
zoals de processie van Echternach: 
drie stappen vooruit, twee achter-
uit. Het Koninkrijk biedt heel veel 
mogelijkheden. Niet alleen 
economisch, maar ook cultureel. 
We moeten ons alleen niet gek 
laten maken omdat het af en toe 
wat gecompliceerd is." 

Koninkrijk biedt veel

,,Wij moeten onszelf in het Koninkrijk niet gek laten maken door 
verschillen van inzicht", aldus de nieuwe voorzitter van de Eerste 
Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties Ruard Ganzevoort. De 
hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit van Am-
sterdam en uitbater van het hotel De Admiraal in Utrecht was sinds 
zijn komst in 2011 in de Senaat namens GroenLinks al lid van de 
commissie die zich met koninkrijksaangelegenheden bezighoudt.
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Anky Vrolijk is directeur van de 
overheidsafdeling Multifunctionele 
Accommodaties (MFA). Vanuit 
haar kantoor in de MFA Noord 
voert ze de regie over de ontwik-
keling van vijf MFA’s op Aruba. Het 
splinternieuwe gebouw heeft een 
moderne vormgeving en een 
prettige open sfeer. Het is de 
eerste MFA op Aruba en dient als 
voorbeeld voor de vier die in de 
planning zitten. Een deel van de 
ruime hal biedt onderdak aan de 
balie van het voormalige hulpbe-

stuurskantoor in de wijk. ,,Het 
oude gebouw was te klein en 
versleten. De mensen moesten 
vaak buiten wachten als ze hun 
rekeningen kwamen betalen”, 
aldus Vrolijk. Ze benadrukt dat een 
MFA meer is dan een hulpbe-
stuurskantoor. ,,Wij bieden com-
plete dienstverlening in een 
prettige sfeer. Daarvoor verhuren 
we ruimtes aan allerlei organisa-
ties, zoals ziektekostenverzekeraar 
AZV, de Belastingdienst en de 
bibliotheek. Binnenkort start hier 

een tweetal psychologen met een 
coachingpraktijk en opent een arts 
een prikpost waar mensen terecht 
kunnen voor bijvoorbeeld diabe-
tescontroles. Sinds kort is het 
cafetaria open dat snacks en 
drankjes, maar ook lunches 
aanbiedt.”
Het idee achter de MFA’s is om de 
burgers diensten aan te bieden in 
de wijk waar ze wonen zodat ze 
niet voor alles naar Oranjestad of 
San Nicolas hoeven. ,,Het uit-
gangspunt is dat we het leven van 
de burger makkelijker maken. Het 
is onze rol te zorgen voor een 
evenwichtig aanbod van diensten 
van hoge kwaliteit binnen de 
MFA's. Wij letten op goede service 
zodat iedereen die hier binnen-
komt tevreden de deur uit gaat.”
Het concept slaat aan. Steeds 
meer mensen vinden hun weg 
naar de MFA Noord en Vrolijk 
wordt bedolven onder de aanvra-
gen voor kantoorruimte of een 
balie. ,,We hebben meer aanvra-
gen dan ruimte dus er is duidelijk 
behoefte aan.” De huuropbrengst 
is  voldoende om de kosten van 
het gebouw te dekken. ,,Daardoor 
zijn we budgetneutraal en dankzij 
de zonnepanelen op het dak ook 
energieneutraal."
Binnenkort kunnen stichtingen, 
buurtgroepen en andere non-profit 
initiatieven eveneens terecht in het 
wijkcentrum. ,,We hebben een 
ruimte met een podium en een 
tribune. Daar kunnen vergaderin-
gen en andere bijeenkomsten 
worden gehouden. De bevolking 
groeit en dus is er meer behoefte 
aan ruimte voor activiteiten. Het 
MFA-concept is een voorbeeld van 
breder denken waarbij de behoefte 
van de wijkbewoners het uitgangs-
punt is. Een schoolvoorbeeld van 
duurzame wijkontwikkeling door 
het versterken van de sociale 
cohesie”, besluit Vrolijk.
 

Diensten
de wijk in
,,De officiële opening komt pas als alle meubels zijn afgeleverd en 
geïnstalleerd. Tot dan improviseren we een beetje met zitplaatsen, 
maar de cliënten kunnen bij ons terecht.” 
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,,Als een in Mexico geboren 
Arubaanse Nederlander ben ik 
trots om zo’n mooi Koninkrijk mijn 
huis te kunnen noemen. In de niet 
te verre toekomst hoop ik dat ons 
Koninkrijk een samenleving is 
waarin we allemaal één zijn. Een 
vreedzame co-existentie van 
meerdere culturen, rassen en 
godsdiensten waarin geen verschil 
gemaakt wordt tussen autochtoon 
en allochtoon. Waarin de Neder-

lander, de Arubaan, de Bonaire-
aan, de Curaçaoënaar, de Sint 
Maartenaar, de Sabaan en de 
Statiaan allemaal gezien worden 
als koninkrijksburgers.

Ik hoop dat het toekomstige 
Koninkrijk geen grenzen heeft. Een 
Koninkrijk waarin we onze broe-
ders en zusters in het Koninkrijk 
zonder moeilijkheden kunnen 
bezoeken. Een Koninkrijk waarin 

we zorgeloos naar een ander land 
binnen het Koninkrijk kunnen 
verhuizen om opnieuw te begin-
nen, te studeren, een baan te 
zoeken of een gezin te stichten. 
Wat zou dat mooi zijn, een Konink-
rijk zonder grenzen. Een Koninkrijk 
waarin jong en oud samenwerken 
aan de toekomst. Een Koninkrijk 
waarin jongeren een gelijke stem 
hebben aan die van de oudere 
generaties. Mijn hele leven leef ik 
met het motto: 'The adults have 
the experience and the youth has 
the will'. Samenwerken is het 
beste wat we kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat we de beste 
oplossingen vinden voor de 
problemen die we in ons Konink-
rijk en in de wereld tegenkomen. 
Ik hoop dat er in de toekomst 
geen discriminatie en geweld is 
binnen het Koninkrijk. Een samen-
leving waarin we een ander geen 
'Macamba' of 'Antiliaan' noemen. 
Woorden die mensen beledigen 
zijn een vorm van geweld en 
moeten nergens geaccepteerd 
worden. Als Koninkrijk moeten we 
elkaar respecteren en geen vingers 
wijzen naar een ander om het feit 
dat die in een ander land geboren 
is of een andere kleur heeft. 
Tegenwoordig worden velen 
weggeduwd omdat ze allochtoon 
zijn, zonder rekening te houden 
met wat ze voor het Koninkrijk 
kunnen en willen doen.
Mijn visie voor deze toekomst is 
niet te ver voor ons Koninkrijk. We 

Eenheid in 
verscheidenheid
Bij de officiële sluiting in Theater Carré van de viering van 200 jaar 
Koninkrijk was een prominente rol weggelegd voor de uit Aruba 
afkomstige Marifer Aguirre Broca. Als voorzitter van het Koninkrijks 
Jeugd Parlement hield zij ten overstaan van de genodigden onder 
wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix, de 
gouverneurs, Statenvoorzitters en gevolmachtigde ministers van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten een gloedvol betoog voor meer 
eendracht in het Koninkrijk.

Marifer Aguirre Broca, voorzitter van het Koninkrijks Jeugd Parlement, tijdens haar 

pleidooi voor een Koninkrijk zonder grenzen.
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zijn er bijna, maar we moeten in de 
laatste en moeilijkste stapjes 
gewoon doorzetten zodat we 
samen kunnen werken aan een 
toekomst waar wij trots op zijn. 
Een toekomst zonder grenzen, 
zonder leeftijdsbeperkingen en 
zonder discriminatie.

Ik ben trots op onze burgers. Ik 
ben trots op wat we samen delen. 
Ik ben trots op onze diversiteit. 
Want wij zijn een eenheid in 
verscheidenheid. Wij zijn één 
Koninkrijk", aldus de in Nederland 
studerende Marifer die behalve 
een luid applaus van de hoge 
gasten ook instemmende knikjes 
van het staatshoofd oogstte.
Voorzitter Ank Bijleveld van het 
organiserende comité blikte terug 
op de twee jaar durende viering. 
,,Wij hebben een reis door het 
Koninkrijk en de tijd gemaakt. Het 
deed ons beseffen hoe uniek ons 
Koninkrijk is, een eenheid in 
verscheidenheid. Ons land, beter 
gezegd ons Koninkrijk, heeft 
behoefte aan geloof in de kracht 
van het Koninkrijk."

Na de bijeenkomst in Carré begaf 
het gezelschap zich naar buiten 
waar op de Amstel een muzikaal 
slotspektakel plaatsvond. In de 
show kwamen herkenbare thema's 
langs van 200 jaar Koninkrijk. 

Het muziekfestival op de Amstel werd 

afgesloten met een knallend vuurwerk.

Koning Willem-Alexander begroet de Arubaanse delegatie. Van boven naar beneden: 

gouverneur Fredis Refunjol, Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp en gevolmach-

tigde minister Alfonso Boekhoudt.
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Na het welkom door gastheer/
gevolmachtigde minister Alfonso 
Boekhoudt spraken achtereenvol-
gens minister Mike de Meza over 
de groene ambities van het 
kabinet en de mogelijkheden die 
dat ondernemers biedt, CEO Fons 
van Pul van Pfixx Solar over het 
succes van het zonnepark bij 
Reina Beatrix, directeur Mart van 
Bracht van TNO Energy over de 
smart community waarvan de 
bouw binnenkort begint en direc-
teur Frank Hoevertsz van Utilities.

Boekhoudt wees op de keerzijde 
van het enorme succes van Aruba 
als vakantiebestemming. Door de 
sluiting van de raffinaderij en de 
sterke groei van het aantal toeris-
ten wordt de lokale economie 
steeds eenzijdiger. Negen van de 
tien banen zijn inmiddels gerela-
teerd aan het toerisme. Reden 
waarom de regering inzet op diver-
sificatie: het uitbouwen van Aruba 
tot handelshub tussen Europa en 
Latijns-Amerika en de ontwikkeling 
van het eiland als internationaal 

kenniscentrum op het gebied van 
duurzaamheid.
Minister De Meza ging in op de 
achtergronden van de ambitie om 
uiterlijk in 2020 het gebruik van 
fossiele brandstoffen te hebben 
vervangen door hernieuwbare 
energie. ,,We doen dat niet alleen, 
maar met partners zoals TNO, de 
Carbon War Room en het Rocky 
Mountain Institute." De bewinds-
man beloofde dat volgend jaar het 
aandeel schone energie de grens 
van 50% zal passeren. De laatste 
50% worden het moeilijkst, aldus 
De Meza die benadrukte dat het 
groene energiebeleid 'slechts' 
onderdeel is van het veel meer 
omvattende streven naar een in al 
haar facetten duurzame samenle-
ving.
Ondernemer Van Pul vertelde hoe 
in januari 2013 de onderhandelin-
gen begonnen over de bouw van 
een solarpark bij het vliegveld dat 
tegelijkertijd dienst moest doen als 
schaduwrijke overkapping van het 
parkeerterrein. ,,In september 
2013 zijn we met de bouw begon-
nen en in maart 2015 werd de laat-
ste fase opgeleverd. Het park 
bestaat uit 14.000 modules, 27 
kilometer profielen en 650 ton 
staal, heeft een oppervlakte van 
24.000 vierkante meter en levert 7 
miljoen KhW per jaar. Per dag zou 
je er 2,4 miljoen mobiele telefoon-
tjes mee kunnen opladen."
Van Pul prees de samenwerking 
met de overheid, de luchthavendi-
rectie en lokale leveranciers, maar 

Warming up voor
Green Aruba
Voor een 'warming-up' had het Arubahuis geen passender locatie 
kunnen kiezen: een zaal in het Kyocera Stadion met uitzicht op het 
veld van voetbalclub ADO Den Haag. Zo'n tachtig Nederlandse 
ondernemers/investeerders lieten zich er warm maken voor een 
bezoek aan de zesde Green Aruba-conferentie die op 27 en 28 
oktober in Oranjestad wordt gehouden. 

Minister Mike de Meza - hier geflankeerd door Frank Hoevertsz van Utilities en 

gevolmachtigde minister Alfonso Boekhoudt - nodigde de deelnemers aan het 

pre-event uit eind oktober op Aruba te zijn voor de Sustainable Energy Week.
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had ook een goede raad: zorg dat 
wetgeving wordt gestroomlijnd om 
groene initiatieven te stimuleren en 
regel dat er een investeringsfonds 
komt. Het door Pfixx Solar aange-
legde zonnepark - het grootste 
van het Koninkrijk - is volledig 
privaat en zonder een cent subsi-
die gefinancierd. De ondernemer 

kijkt intussen uit naar een volgend 
project. Hij is benaderd door een 
fast foodketen die zijn parkeerter-
reinen eveneens met zonnecollec-
toren wil overkappen. ,,Naast de 
grote projecten is er een stille 
verduurzaming gaande van allerlei 
kleine private projecten."
Directeur Mart van Bracht van 

TNO Energy maakte duidelijk 
welke kansen de ontwikkeling van 
de Smart Community Aruba het 
Nederlandse bedrijfsleven biedt. In 
deze woonwijk kunnen duurzame 
innovaties in een levensechte 
omgeving worden getest en 
gedemonstreerd. Het 'living lab' 
stelt (ook kleinere) bedrijven in 
staat zich te presenteren aan 
groeimarkten in Latijns-Amerika 
waarbij Aruba als springplank kan 
worden benut.  
Utilities-topman Hoevertsz - orga-
nisator van Green Aruba VI - gaf 
de toehoorders inzicht in het 
programma van de conferentie 
waaraan net als bij de voorgaande 
edities weer tal van internationaal 
gerenommeerde sprekers mee-
werken. Het evenement maakt dit 
keer deel uit van de Aruba Sustai-
nable Energy Week waarin onder 
meer ook het zogeheten 'learning 
event' en vergaderingen van 
Caricom-commissies worden 
gehouden.
I: www.greenaruba.org
 

Directeur Mart van Bracht van TNO Energy lichtte toe welke kansen er voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen  

in de Smart Community Aruba.

Ondernemer Fons van Pul van Pfixx Solar sprak over het succes  

van het zonnepark bij Reina Beatrix.
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Bij het ter perse gaan van dit nummer nog maar enkele 
schaduwplekjes beschikbaar onder deze dividiviboom. 

Bon Bini op Aruba. Waar je zomaar uit je hangmat kunt ontsnappen en voorbij de dividiviboom de 
zee in wandelt. Hier dompel je jezelf letterlijk onder in een wereld vol kleurrijke papegaaivissen en 
oude scheepswrakken. Ja, op ons eiland ben je zowel boven als onder water even welkom.

Ontsnap in alle exclusiviteit aan de massa. Kijk nu op aruba.com
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