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Bij de voorpaginafoto: Begin november is Wubbo Ockels
met zijn zero-emission zeilschip Ecolution begonnen aan
de oversteek naar Aruba waar hij de komende maanden
op uitnodiging van het kabinet Mike Eman projecten op het
gebied van duurzaamheid zal ontwikkelen.
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José Maria Figueres is voormalig president
van Costa Rica en tegenwoordig voorzitter
van de Carbon War Room.

NO PLANET B
By José-Maria Figueres

Ever the optimist, I see the challenges of our generation not as inhibitors
of creating a better world, but as exciting opportunities. Far from being
the biggest threat, I believe: climate change is the greatest economic
opportunity of our generation. Every day I am amazed by the caliber of
entrepreneurs that I meet and the ingenuity of their innovative business
models and breakthrough technologies. Currently lacking, but far from
impossible, is the need for greater market demand for these technologies
and the capital to bring them to significant scale.
In March, I became the President of Sir Richard Branson’s Carbon War
Room – after serving as Board Chairman for two years. The War Room’s
mission is to help entrepreneurial leaders achieve profitable, scalable
carbon emissions reduction. It looks for sectors where carbon can be
saved and money made at the same time. You could say it’s a non-profit
fixated by profit. Whether it’s getting new financing moving in energy
efficiency in buildings; accelerating market information transparency in
renewable jet fuels or brokering a self-financing mechanism in maritime
shipping – the aim is unstoppable momentum.
Our Smart Island Economies operation is the most ambitious yet.
Partnering with a small island nation to wean it off fossil fuels, cutting
carbon, creating economic opportunities and building a replicable model
that can be taken up by other countries is an enormous undertaking. Yet,
the choice that Aruba be the first island was an easy one to make.
We were really impressed by the vision of PM Mike Eman “to create a
social and economic resilience that will improve the health, happiness
and wellbeing” for this stunningly beautiful island nation. The first time
we came to visit we brought a team of experts to look at what the
government was doing. By the end of the first trip we quickly concluded
Aruba would be the perfect partner to support with our knowledge and
network.
We announced he partnership at Rio+20 Summit with Sir Richard Branson
in June. Working with the New America Foundation and the Aruban
government, we will devise and implement a strategy for an economywide transition that will make the country the world’s first sustainable
energy economy. The partnership will bring together the project expertise
and political will to create and implement a fully integrated strategy for
sustainable prosperity.
I was very impressed by the speed with which the Aruba administration
can make changes. To introduce new technology it usually takes five or
six years for a lot of governments to take decisions. But this is a priority
for Aruba and we expect things to move fast. With the partnership in
place, we believe that Aruba is poised on the brink of changes to its
economy that will transform the country forever. We hope this small
island can make a very large contribution to the world’s consciousness
on climate change, because there is no planet B.
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De premiers kunnen het zichtbaar goed met elkaar vinden.

Uiteraard kwam premier Mike Eman niet met lege
handen aan bij zijn collega.

KANSEN GRIJPEN
,,Aruba speelt een zeer belangrijke rol in het Koninkrijk.

dat het ook zijn agenda voor Aruba is: Hoe krijg ik meer banen,

staatsinstellingen zijn volgroeid, ook qua zelfstandigheid”,

dat er weer balans in de economie komt, dat er weer in het

Aruba heeft al sinds 1986 de Status Aparte. Het eiland en de

aldus minister-president Mark Rutte na afloop van het overleg

dat hij in het Torentje voerde met zijn Arubaanse ambtgenoot
Mike Eman.

,,De bespreking is zeer goed verlopen. Waar we vooral over
hebben gesproken zijn de kansen. De geschiedenis heeft

iets bijzonders veroorzaakt, namelijk dat een klein land in
Europa en een eiland in het Caribisch gebied een historische

band hebben. Dat is op zichzelf al bijzonder maar het is extra

bijzonder omdat wij Aruba een toegang kunnen bieden tot

Europa en omgekeerd Aruba een fantastische toegang biedt

voor Nederland en voor de Nederlandse economie naar ZuidAmerika en het Caribisch gebied.”

,,Wij zijn goede vrienden”, antwoordde Rutte op de vraag hoe
zijn relatie met Eman is. ,,Hij heeft geen mobiele telefoon maar

ik heb hem altijd snel aan de lijn. We hebben een hele goede
relatie. En wat ik mooi vind: Ik ben heel erg gedreven om de

Nederlandse economie te laten groeien, er meer banen bij te
krijgen, de crisis te bestrijden. Hetzelfde voel ik bij mijn collega,
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hoe krijg ik de economie aan het groeien, hoe zorg ik er voor
eiland wordt geïnvesteerd, hoe zorg ik ervoor dat er meer
welvaart komt voor de mensen?”

,,Het is mijn ambitie in de nieuwe regering terug te keren als

premier maar zeker is dat nog niet. Uiteindelijk heb ik maar
één ambitie en die heb (zich wendend tot Eman; red) jij ook:
Als we ooit stoppen met deze baan moeten de mensen kunnen

zeggen: Ze hebben niet alleen hamertje tik gespeeld, ze zijn er
ook echt in geslaagd om meer welvaart te creëren.”

Mike Eman sprak eveneens van een vruchtbare ontmoeting.

,,Nederland en Aruba zijn het er over eens dat het moment is
gekomen om de meerwaarde van het Koninkrijk te benutten.

Het samenwerkingsprotocol dat wij in oktober 2011 met

toenmalig minister Donner hebben gesloten, zo hebben
collega Rutte en ik vastgesteld, is een goede basis om nu heel

concreet te maken waar wij elkaar kunnen versterken. Het

is goed te horen dat Nederland bij monde van zijn ministerpresident de gateway-functie van Aruba erkent en daarvan de
meerwaarde voor het bedrijfsleven inziet.”

ARUBA DUSHI TERA

Duurzaamheidsambassadeur Kitty van der Heyden tijdens een ontmoeting met premier Mike Eman.

Voorbeeldeiland
voor de wereld
Wanneer directeur Kitty van der Heijden van de directie

Klimaat, Energie, Milieu en Water (DME) èn ambassadeur
duurzame ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken zegt onder de indruk te zijn van wat er op Aruba
gebeurt, is dat niet zonder betekenis. ,,Fantastisch om zo’n
machtig mooi experiment van dichtbij te volgen”, voegt ze er

aan toe. In de aanloop naar de VN-duurzaamheidsconferentie
Rio+20 deze zomer waar zij als ambtelijk delegatieleider van

de Koninkrijksdelegatie optrad, raakte ze betrokken bij het
duurzaamheidsbeleid van Aruba. ,,In het voorbereidingstraject

heb ik uitgebreid gesproken met minister-president Mike Eman
over de plannen van Aruba. Daarna is het contact doorgegroeid
tot een goede verstandhouding. Ik was blij dat hij er in Rio de

Janeiro bij was want Aruba heeft een goed verhaal te vertellen
op het terrein van de geïntegreerde aanpak van duurzaamheid.

Als ambassadeur duurzame ontwikkeling heb ik er belang bij

om te laten zien wat Aruba aan visie heeft ontwikkeld, dat

ook materialiseert en daarmee de wereld tot voorbeeld kan
dienen.”

,,Wat er zo bijzonder is aan die visie? De meeste mensen
vereenzelvigen het begrip duurzaamheid met milieu, die

denken aan planten en insecten. Grote denkers denken ook

nog aan klimaatverandering maar daar houdt het wel zo’n
beetje mee op. De definitie van duurzaamheid zoals die in
1992 bij de eerste top in Rio overeen is gekomen bestrijkt

drie grote met elkaar samenhangende beleidsterreinen:
Economie, maatschappelijke en sociale doelen en ecologie,
in het Engels hebben we het over de triple E: Economy,
Equity en Ecology. Terugkijkend van Rio 1992 naar waar

we nu staan zie je dat we als wereldgemeenschap op
economisch gebied een enorme groei hebben doorgemaakt.

Ten aanzien van de sociale paragraaf - zeg maar de
mondiale ontwikkelingsagenda: Hoe zorg je dat inkomens
en voedselgerelateerde armoede worden opgelost en de
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toegang tot diensten als gezondheidszorg, onderwijs en
andere zaken is geregeld - wordt het beeld al gemengder. Het

millenniumdoel voor drinkwater hebben we gehaald maar op
een aantal andere terreinen, bijvoorbeeld vrouwenemancipatie,
lopen we ontzettend ver achter op de doelstellingen. En dan

de E van Ecology. Tijdens de top in Rio is het laatste Geo5rapport (Global Environmental Outlook) uitgekomen en daarin

zie je dat bijna alle indicatoren op negatief staan. Of je nu
kijkt naar klimaatverandering of ontbossing, slechts op vier

doelstellingen is significante vooruitgang geboekt. Conclusie:
We zijn gegroeid, die groei heeft niet altijd geleid tot een

rechtvaardige verdeling van de rijkdommen maar is in elk geval
ten koste gegaan van het natuurlijke kapitaal van de aarde. Dat

zijn de uitdagingen waarover wij als wereldgemeenschap in Rio
hebben gesproken.”

,,Terug naar Aruba: Waarom is de aanpak van Aruba zo

interessant? Aruba heeft begrepen dat je het niet in isolement
kunt oplossen, dat je niet aan duurzame ontwikkeling kunt doen

door alleen maar bijvoorbeeld naar het milieu te kijken. Aruba

heeft gezegd: We zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid,
70% van de economie hangt af van het toerisme maar we

willen niet nog meer hotelkamers, we willen een ander type

toerisme, kwalitatief hoogwaardiger. Als je kijkt naar de equitycomponent van duurzaamheid, de maatschappelijke en sociale
consequenties, dan is Aruba erop gefocussed de bevolking via

University - dat zijn niet de minsten - zich er aan verbinden
Aruba te helpen deze ambitie te realiseren, dan denk ik dat er
iets heel interessants aan het gebeuren is op Aruba. Dat is om

twee redenen belangrijk: Allereerst voor Aruba zelf natuurlijk,

maar het tweede element is - en dat is voor mij in mijn rol als
ambassadeur van belang - als dit slaagt heb je met Aruba een
proeftuin voor de toekomst. Dat is voor iedereen interessant,

daar wil je als Nederland bij betrokken zijn en ook als Nederlands
bedrijfsleven. Als het in Aruba kan, kan het overal, dan kun je

de technologie gaan opschalen. Het is fantastisch dat een deel

van het Koninkrijk het internationaal zo ver schopt dat het een
voorbeeldeiland voor de wereld wordt. Ik lever daar graag mijn

bijdrage aan. Premier Eman heeft mij dat ook gevraagd. Hij
betrekt mij er bij omdat wij vanuit Nederland heel veel kennis

hebben. Bij Buitenlandse Zaken zetten wij ons internationaal
in voor de belangen van de landen van het Koninkrijk maar
we werken ook mee aan samenwerking binnen het Koninkrijk.

Wat ik doe is enerzijds uitdragen wat er in Aruba als deel van
het Koninkrijk gebeurt maar ik probeer ook connecties te
leggen met de contacten die ik heb, zowel in Nederland als
internationaal. Ik zet mijn netwerk in voor Aruba en daarmee

voor het Koninkrijk. Wij hebben hier in Nederland bijvoorbeeld
een Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat kan baselines

maken zodat je wetenschappelijk kunt aantonen dat de aanpak

de Sociale Dialoog bij wijk- en stadsverbeteringsprogramma’s

als BoBario en BoAruba te betrekken. De vraag is: Wat doe je
met de rijkdommen van de groei? Dat is een politieke keuze,

ik kan daar als ambtenaar geen uitspraken over doen maar ik

vind het wel mooi te zien dat de sociale component integraal
deel uitmaakt van het Arubaanse duurzaamheidsbeleid zoals

geformuleerd in Rio in 1992. Dat is niet weggestopt in een
stoffig hoekje. De community developmentprogramma’s waar
de regering zich sterk voor maakt zorgen er voor dat de groei

veel beter wordt verdeeld over de Arubaanse samenleving
als geheel. Alle presentaties beginnen en eindigen met wat
het oplevert voor Aruba, wat het oplevert voor de Arubanen.

De Arubaanse regering is daar heel visionair in en maakt van
Aruba mogelijk zelfs een wereldleider door te zeggen: Aruba
moet in 2020 volledig CO2-neutraal zijn. Fossiele brandstoffen

worden volledig vervangen door hernieuwbare energie. Dat is

maar zeven jaar na nu. Er is niet één land in de wereld die
dat ambitieniveau heeft en dat waarschijnlijk nog gaat halen

ook. Want hoewel Aruba arm is aan natuurlijke hulpbronnen

heeft het wel heel veel wind, heel veel zon en de kracht van
de golven. Nu al komt 20 procent uit windenergie, binnen

twee jaar wordt dat aandeel door de bouw van een tweede
windmolenpark verdubbeld. Een parkeerterrein wordt overdekt
met zonnecellen. Als dan grote mensen als Richard Branson
van de Carbon War Room, een denktank op het gebied van
duurzaamheid als de New America Foundation en de Harvard
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Ambassadeur duurzame ontwikkeling Kitty van der Heijden.
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Een hartelijke ontmoeting met premier Mike Eman tijdens een bedrijvenbijeenkomst in New York.

op Aruba tot verbetering leidt. Zo heb ik Aruba ook in contact

dat mobiliseren. Ten gunste van Aruba en ten gunste van het

,,Je zou bijna denken dat het te mooi is om waar te kunnen

New York een bedrijvenbijeenkomst bijgewoond waar premier

gebracht met de juiste mensen bij de Wereldbank.”

zijn maar ik denk dat het kan, mede dankzij de steun van de

Carbon War Room, de New America Foundation en Harvard.
Het mooie is ook dat onze eigen TNO er een living lab inricht

en dus kennis meeneemt naar Aruba. Zo hebben we wat aan

elkaar in het Koninkrijk. Wat bijzonder is van Aruba is dat
ze niet aankloppen voor centjes. Ze willen het doen zonder

subsidie, de private sector moet het realiseren. Het tweede
windmolenpark wordt net als het eerste met privaat geld

gebouwd. Daarvoor is de rol van de Carbon War Room ook
zo belangrijk. Die willen met Aruba bewijzen dat investeren in
duurzaamheid loont, dat het economisch rationeel is, dat het
geld oplevert. Het is een club met een enorme daadkracht die

wordt voorgezeten door José María Figueres, de voormalig
president van Costa Rica. Wij kunnen als Nederland, als Aruba

en als Koninkrijk veel doen maar de Carbon War Room heeft
twee heel belangrijke trekkers: Dat is ten eerste de naam en

geloofwaardigheid van een entrepreneur als Richard Branson.

Hij heeft Aruba misschien nog net niet geadopteerd maar

hij heeft wel gezegd: Op Aruba gaan wij beginnen, dit gaan
wij groot maken. Het tweede is dat de Carbon War Room

gericht is op de private sector. Zij weten waar het innovatieve
kapitaal van de wereldgemeenschap zich bevindt en kunnen

ontwikkelen van een model dat je later kunt opschalen. Ik heb in
Eman en de Carbon War Room een presentatie gaven. Daar

waren allerlei bedrijven die bezig zijn met ontziltingsinstallaties,
gasproductie, wind- en zonne energie, duurzaam bouwen maar

ook met investeren in sociale duurzaamheid die kijken hoe
ze betrokken kunnen raken bij het experiment in Aruba. Die

bedrijven doen dat niet omdat ze milieu leuk vinden of begaan
zijn met de volgende vissoort die dreigt uit te sterven maar het
is puur economisch rationeel. Als Aruba slaagt en je bent er bij
geweest, heb je als bedrijf een goed verhaal te vertellen.”

,,Ik vind het een machtig mooi experiment en ik hoop en wil

echt dat dit slaagt. De regering van Aruba toont een staaltje
moed door de lat zo hoog te leggen. Er zitten risico’s aan want

er is geen garantie dat het honderd procent goed gaat. Maar

als het lukt en met de steun van organisaties als de Carbon
War Room, de New America Foundation en Harvard maar ook

TNO moet het kunnen, is er iets heel bijzonders neergezet.
Daarmee bewijst Aruba dat het mogelijk is van economy, equity

en ecology een win-win-win opportunity te maken. Dan heb

je een ontwikkelingsmodel dat door andere eilandstaten kan
worden overgenomen en dat je kunt opschalen voor de grotere

landen”, aldus ambassadeur voor duurzame ontwikkeling Kitty
van der Heijden.

7

Snel terugverdiend
Het elektriciteitsbedrijf ELMAR en de Caribbean

Mercantile Bank hebben de handen ineen geslagen
om consumenten te stimuleren een zonnecollector

aan te schaffen. Door grootschalige inkoop is de
aanschafprijs extra gunstig. De bank biedt bovendien

Pre-paid stroom

een voordelig krediet aan. Op deze manier kan de

investering door een gemiddeld huishouden binnen 5
tot 7 jaar worden terugverdiend.

dE elektriciteitsleverancier ELMAR begint in Noord en San

Nicolas met een proefproject met pre-paid elektriciteitsmeters.
Uit onderzoek is gebleken dat consumenten veel bewuster met

hun stroomverbruik omgaan als ze steeds een hoeveelheid
stroom kopen. Men leert hoeveel stroom door apparaten en

lampen wordt gebruikt. De kosten van de nieuwe meters en
de installatie ervan neemt ELMAR voor zijn rekening. Minister
Mike de Meza was onder de indruk van het gemak waarmee
de meters kunnen worden opgeladen.

advertentie

Doe-het-zelf
Klanten van elektriciteitsmaatschappij ELMAR mogen

voortaan hun eigen stroom opwekken met windmolens

of zonnepanelen. De stroom die ze zelf niet nodig hebben
kunnen ze aan ELMAR verkopen. Onder de oude regels

is uitsluitend toegestaan om stroom op te wekken
voor eigen gebruik. De laatste jaren was er al wel een
gedoogbeleid dat het mogelijk maakte om het teveel aan

stroom aan het netwerk te leveren via een terugdraaiende
meter. Voortaan krijgt de particulier of het bedrijf dat
stroom levert aan ELMAR daar ook een vergoeding voor.
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Bewezen voordeel
Een elektrische auto levert de gemiddelde rijder op Aruba ruim

150 gulden per maand voordeel op. Het elektriciteitsbedrijf
ELMAR heeft een jaar lang proeven gedaan met een F3

Dual Mode van het merk BYD. Met een knop kan worden
gekozen om volledig elektrisch dan wel hybride te rijden.

Wie normaal 250 gulden per maand aan benzine tankt is met
elektrisch rijden slechts 90 gulden kwijt. Wie de auto via een

zonnecollector oplaadt is uiteraard nog veel goedkoper uit. In

de komende tijd zullen her en der op het eiland oplaadstations
worden geplaatst. Om het elektrisch rijden te stimuleren
heeft de regering de invoerrechten fors verlaagd. De proef

van ELMAR heeft tevens uitgewezen dat de (vooralsnog)

beperkte actieradius van 150 kilometer vanwege de relatief

korte afstanden op het eiland geen belemmering hoeft te zijn.

Goed voorbeeld
Aangemoedigd door het op duurzaamheid gerichte

beleid van de Arubaanse regering heeft het ICTbedrijf ITP Caribbean besloten zijn kantoorpand
in Oranjestad uit te rusten met zonnepanelen.
Die worden geplaatst op een pergola boven de
parkeerplaatsen. ,,Zo heb je er dubbel profijt van.
De auto’s staan in de schaduw en je wekt energie

op,” aldus Jan Segers, directeur van ITP Caribbean.
,,Noem

het

maatschappelijk

verantwoord

ondernemen. Daar hoort ook ons vervoer bij. Sinds

mei rijd ik in een Toyota Prius Hybride auto, half
elektrisch, half benzine.”

Op 1 liter naar San Nicolas
Dit is de Prius C van Toyota, een hybride-model. Om het rijden met dit soort energiezuinige
auto’s onder de aandacht te brengen heeft de importeur de wagen van opvallende bestickering

voorzien. Om heen en weer te rijden tussen Oranjestad en San Nicolas is slechts een liter benzine

nodig. Enorme winst voor het milieu en de portemonnee van de chauffeur. Als onderdeel van het
groene regeringsbeleid zijn de invoerrechten voor hybride auto’s verlaagd tot twaalf procent.
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Bij de start van de proef van WEB om de vorkheftrucks op biodiesel te laten rijden. Tweede van links directeur Gregory Fung-A-Fat
van Bio Fuel Aruba.

Rijden op frituurvet
Sinds kort rijdt een van de vorkheftrucks van Water- en

voor het ophalen bij horecabedrijven van de frituurolie. Naar

dele uit plantaardige olie die bij restaurants is gebruikt om te

liter gepasseerd.

Energiebedrijf WEB op biodiesel. De brandstof bestaat ten
frituren. Het gaat om een proefproject dat moet uitwijzen of

de biodiesel zonder problemen in dieselmotoren kan worden
gebruikt. Op het terrein van WEB staat een speciale tank voor

de biobrandstof. Voorlopig is de vorkheftruck de enige klant

maar op termijn gaat het hele machinepark over op biodiesel.
Ook elders op het eiland wordt biodiesel gebruikt. Een

van de tankstations beschikt over een aparte pomp waar
biodiesel kan worden getankt. De op Aruba gebruikte

biodiesel is een combinatie van plantaardige biobrandstof

die wordt vermengd met traditionele diesel. Door het gebruik
van plantaardige brandstof wordt de uitstoot van kooldioxide

verminderd en draagt zo bij aan het streven van het kabinet
Mike Eman naar een duurzame CO2-vrije economie.

De biodiesel wordt geleverd door Bio Fuel Aruba. Directeur

Gregory Fung-A-Fat begon in 2007 met de ontwikkeling

van het product waar hij in Hawaii mee had kennisgemaakt.
In dat eerste jaar wist hij bijna 200.000 liter biodiesel te

produceren. Inmiddels heeft hij een vaste kracht in dienst
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verwachting wordt nog dit jaar de grens van twee miljoen

Fung-A-Fat is van huis uit apotheker. Hij ziet het als een
grote uitdaging om een product te ontwikkelen dat beter is
voor het milieu. Hij vindt dat de mensheid de aarde duurzaam
moet gebruiken zodat latere generaties een leefbare wereld
aantreffen. Brandstof die minder kooldioxide uitstoot levert

daar een bijdrage aan. Een bijkomend milieuvoordeel is

dat de moeilijk afbreekbare frituurolie niet langer wordt
weggegooid maar hergebruikt.

Op dit moment wordt een verhouding van vijf procent

plantaardig product tegen 95 procent traditionele diesel

gebruikt maar Fung-A-Fat werkt er aan om het percentage
plantaardige brandstof te verhogen tot de twintig procent

die internationaal de norm is. Daarvoor investeert hij in een
nieuwe productiefaciliteit die voldoende capaciteit heeft

om alle gebruikte bakolie van de Arubaanse restaurants en
particulieren te verwerken. Fung-A-Fat is ervan overtuigd

dat biodiesel niet alleen beter is voor het milieu maar ook
een veilige en betrouwbare brandstof is voor de toekomst.

ARUBA DUSHI TERA

Directeur Henk Hutting van zowel het eerste en het (geplande) tweede windmolenpark lichtte tijdens de Green Aruba-conferentie zijn missie
toe: Het eiland van schone en goedkopere energie voorzien.

Aruba heeft de wind mee
Met de komst van een tweede windmolenpark dat gebouwd

jaren intensief verdiept in de nieuwste windtechnologie en

procent van de elektriciteit die Aruba nodig heeft straks uit

optie voor Aruba te bepalen. ,,Je kunt niet zomaar ergens

wordt op Urirama aan de noordkust wordt rond de veertig

windkracht opgewekt. Daarmee positioneert Aruba zich
bovenaan de lijst van landen die een substantieel deel van hun
energiebehoefte uit duurzame bronnen putten.

Henk Hutting is directeur van Vader Piet Beheer NV, het
Arubaanse bedrijf dat eigenaar is van het bestaande

windmolenpark en dat ook de bouw en exploitatie van het
nieuwe park voor zijn rekening neemt. Hij popelt om te beginnen
aan het project om zo een bijdrage te leveren aan het realiseren
van de ambitieuze groene agenda van het Kabinet Mike Eman.

,,Aruba heeft fantastische windcondities. Het windmolenpark
te Vader Piet levert stroom tegen een prijs die lager ligt dan
de prijs waarvoor WEB elektriciteit kan produceren met de

dieselgeneratoren. Daarbij hebben we een prijs afgesproken

die voor twintig jaar vast ligt. Dat wordt bij het nieuwe
windmolenpark net zo waardoor Aruba minder gevoelig wordt
voor de stijging van de olieprijs op de wereldmarkt.”

Hutting heeft zich samen met WEB Aruba de afgelopen

regelbaarheid van de installaties van WEB om zo de beste
windmolens neerzetten en dan verwachten dat je geen

problemen krijgt met de bedrijfsvoering van WEB. De bouw
van een windmolenpark is de laatste fase in een lang proces.
Daar gaat heel wat studie aan vooraf.”

Hutting heeft de windcondities en de mogelijke impact op het
milieu en de leefomgeving van allerlei locaties zorgvuldig in

kaart laten brengen. Daaruit kwam Urirama als veruit de beste
plek voor een tweede windmolenpark naar voren. ,,De wind is
daar goed maar wat ook heel belangrijk is: De afstand tot het
eerste windmolenpark is groot genoeg”, vertelt Hutting.

,,Als de wind wegvalt door een zware regenbui leveren de
windmolens geen stroom meer en moeten generatoren de
productie overnemen. Als we alle windmolens bij elkaar zetten
zou de hele capaciteit in een keer kunnen wegvallen. Met de

gangbare windsnelheid duurt het gemiddeld tien tot vijftien

minuten voordat de windstilte het tweede park bereikt. Dat is
voor WEB precies genoeg om de generatoren op te starten.”
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Staatssecretaris Joop Atsma (CDA) van
Infrastructuur en Milieu was als leider
van de Koninkrijksdelegatie tijdens de
VN-conferentie Rio+20 getuige van
de aankondiging dat de Carbon War
Room Aruba gaat helpen de economie
volledig te verduurzamen. Alle reden om
de bewindsman de vraag voor te leggen
of hij vindt dat Nederland een voorbeeld
aan Aruba kan nemen.

,,De keuze van Aruba om
CO2-neutraal te worden
is een slimme.”

Aruba legt de lat hoog
Van uw delegatie die aan Rio+20 heeft deelgenomen maakte ook
premier Mike Eman deel uit. U heeft vast met hem gesproken
over het op duurzaamheid gerichte beleid van zijn kabinet.

,,Zeker! Tijdens mijn bezoek aan Rio de Janeiro heb ik een
onderhoud gehad met de minister-president van Aruba, Mike
Eman, en de CEO van de Carbon War Room. Onderwerp van

gesprek was de doelstelling van Aruba om in 2020 CO2-neutraal
te zijn. Premier Eman heeft me uitgelegd met welke innovatieve
strategie hij dat doel wil bereiken. Ook heeft hij me verteld over

de grote stappen die Aruba wil maken met afvalbeheer en energie

uit afval. Dat zijn thema’s waarop Nederland internationaal gezien
technisch en beleidsmatig toonaangevend is: We recyclen 80
procent van ons afval, we storten nog maar 3 á 4 procent, en

de verbrandingscapaciteit van onze reststoffenenergiecentrales
wordt al deels benut voor de verwerking van afval uit andere
12

Europese landen. Afvalbeheer is een belangrijk instrument om
energieverbruik en CO2-uitstoot te beperken. Aruba wil een
mondiale proeftuin worden op het gebied van CO2-vermindering.

Samen met de Carbon War Room - opgericht door Richard
Branson -, de Harvard University en de New America Foundation
wil de regering van het eiland een klimaatneutrale groeistrategie

uitstippelen, met respect voor een rechtvaardige verdeling

van middelen. Premier Eman en Branson hebben hun ideeën
persoonlijk aan mij toegelicht tijdens Rio+20.”

Wat vindt u van de ambitie om Aruba binnen 10 jaar
onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen?

,,Ik vind dat een moedige en zeer te waarderen keuze. Aruba
legt de lat hoog voor zichzelf. Het is ambitieus om in deze tijd

van economische crisis zulke doelen na te streven maar ik ben
ervan overtuigd dat onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen

ARUBA DUSHI TERA
juist ook bijdraagt aan de crisisbestendigheid van een land en

zijn economie. Ik zal met belangstelling de implementatie van het
beleid van Aruba blijven volgen.”

Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking die Aruba is aangegaan

met o.a. TNO, Carbon War Room, New America Foundation
en Wubbo Ockels?

,,Deze samenwerkingspartners zijn voor een op de VS gericht

eiland zeer geschikt om een aantal stappen op het gebied
van duurzaamheid voorwaarts te maken. De geformuleerde
doelstellingen zijn bewonderenswaardig.”

Grote/rijke landen hebben al moeite met de verduurzaming
van hun economie, legt Aruba de lat niet te hoog?

,,Het ambitieniveau van Aruba ligt zeer hoog, merkte ik al op.

Een eilandeconomie geeft anderzijds wel de mogelijkheid op een

snelle en adequate manier te verduurzamen. Voor grote industriële
landen is een dergelijk streven veel moeilijker te bereiken. En het

is een misvatting dat duurzame oplossingen altijd de duurdere

oplossingen zijn. Niet zelden gaat besparing op energieverbruik
en CO2-uitstoot juist gepaard met economische voordelen,
vooral als je naar de langere termijn kijkt.”
Welke voordelen ziet u voor Aruba?

,,Aruba ontvangt veel toeristen uit de Verenigde Staten.

Aruba wordt door mij al voor andere milieuonderwerpen zoals de

riolering op Bonaire ingeschakeld en ik voorzie de komende jaren
een verdere versterking van de samenwerking met TNO Aruba.”

Kan de Nederlandse overheid een rol spelen bij het realiseren
van de Arubaanse ambities?

,,Aruba is een autonoom land binnen ons Koninkrijk. De

regering van Aruba bepaalt haar eigen ambities en beleid. De
Nederlandse overheid wil daar waar mogelijk de kansen van

samenwerking benutten zoals we dat ook in de relatie met andere

landen doen. Daarbij leg ik graag de nadruk op de essentiële
rol die het bedrijfsleven kan spelen bij het verwezenlijken van
duurzaamheidsdoelen. Zo hebben we in Rio, waar ik premier

Eman ontmoette, de kansen van Nederlandse afvaltechnologie
onder de aandacht gebracht. Ik heb daar een overeenkomst
gesloten met het bedrijf MWH Global, de Universiteit van Utrecht

en de Nederlandse en Braziliaanse brancheorganisaties voor
afvalbeheer (NVRD en ABRELPE). De Nederlandse overheid wil

in geen geval treden in de Arubaanse autonome taken op het
gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Maar we brengen

graag kennis en ervaring in wanneer die kunnen helpen bij het
verwezenlijken van de eilander ambities.”

Amerikanen die de Cariben bezoeken zijn over het algemeen
zeer geëngageerd met natuur en milieu. Een eiland dat niet alleen

mooi en warm maar ook groen en duurzaam is wint daarmee

aan aantrekkelijkheid. Ook vanuit marketing¬overwegingen is de
keuze om CO2-neutraal te worden dus een slimme: Ze kan leiden
tot een positieve impuls voor het toerisme op Aruba.”
Is Aruba een voorbeeld voor Nederland en de
rest van de wereld?

,,Aruba is hiermee vooral een voorbeeld voor soortgelijke
eilanden in de Caribische regio. De aard en omstandigheden
van de problematiek in Nederland is wezenlijk anders dan in de

tropen. Maar uiteraard kijken wij met grote belangstelling naar de
ontwikkelingen op Aruba. En ik weet dat ook gemeentebesturen

op bijvoorbeeld de Waddeneilanden plannen hebben om energie-

en CO2-neutraal te worden: Enerzijds om onafhankelijk te zijn van

verbindingen met het vaste land, anderzijds vanwege de grotere
aantrekkingskracht voor de toerist die om duurzaamheid geeft.”

Gaat Nederland omdat Bonaire, Sint Eustatius en Saba sinds

10 oktober 2010 bijzondere gemeenten van Nederland zijn
samenwerken met Aruba cq. gebruikmaken van bijvoorbeeld
het living lab van TNO?

Staatssecretaris Atsma gaf minister Otmar Oduber en
gevolmachtigde minister Edwin Abath tijdens hun werkbezoek
eerder dit jaar aan Friesland een rondleiding door de haven van
Harlingen.

,,Het openbaar lichaam Bonaire heeft aansluiting gezocht bij
Aruba om mee te liften met de ontwikkeling van een groene

economie op de eilanden. Door TNO Aruba wordt onderzocht
op welke wijze er voordelen kunnen worden behaald op het

gebied van duurzaamheid als beide eilanden samenwerken. TNO

NB. Bij het verschijnen van dit artikel is waarschijnlijk een nieuw kabinet aangetreden.
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Koken met
liefde
Super
Food
super zuinig

Super Food-directeur
Jack Bult (rechts) en
projectleider Tom
Linneman van Schröder
Vastgoed.

Wat ligt er meer voor de hand dan de schaduw van een parasol

op te zoeken als de zon je te veel wordt? Dat moeten ook
de architecten zich hebben bedacht bij het ontwerpen van

het nieuwe onderkomen voor supermarkt Super Food. Ze
ontwierpen een dubbele dakconstructie waarbij de bovenste
laag het gebouw als een enorme parasol tegen de zon

beschermt. Tussen beide lagen zit 2,5 meter ruimte zodat de
wind vrij spel heeft en voor afkoeling kan zorgen maar ook een

aantal windturbines aanjaagt waarmee stroom wordt opgewekt.
Super Food-directeur Jack Bult spreekt laconiek over een
‘vrij uniek’ project. Projectleider Tom Linneman van Schröder

Vastgoed legt uit dat het gaat om het meest duurzame
project van het Caribisch gebied. Over alles is nagedacht. Het

luchtgekoelde gebouw is volledig geïsoleerd en voorzien van
dubbele beglazing met argon tussen de glasplaten. ,,Ieder kiertje

wordt opgespoord en dichtgemaakt”, vertelt Linneman. Een

ventilatiesysteem moet zorgen voor een optimaal binnenklimaat
zodat het wel gezond blijft om er te werken en te winkelen.”
14

Heel bijzonder is dat het condenswater dat vrijkomt bij het

koelen en vriezen wordt opgevangen in een enorm reservoir

onder het gebouw dat 600.000 liter kan bevatten. Dat water

wordt gebruikt voor de toiletten, de sprinklerinstallatie en het
besproeien van het groen rond het gebouw. Zonnepanelen
verwarmen het water dat onder de vriesruimtes door wordt

gepompt om te voorkomen dat de grond bevriest met alle
problemen van dien.

De klanten gaan straks naar binnen door de grootste draaideur

van Latijns Amerika, met een doorsnede van maar liefst 5,60
meter. Er is gekozen voor een draaideur om de gekoelde
lucht zoveel mogelijk binnen te houden. Voor de verlichting is

uiteraard LED gekozen en de vele koel- en vriesapparaten zijn
de zuinigste die er op dit moment leverbaar zijn. Alles bij elkaar

ontstaat een supermarkt die 65 procent zuiniger is met energie.

Of dat nog niet genoeg is wordt samen met TNO Aruba en de
energiebedrijven WEB en Elmar bekeken hoe het enorme dak
kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie.

ARUBA DUSHI TERA

Bestuurskantoor
vol zuinige snufjes
isoleert geweldig goed.” Om het ellipsvormige gebouw heen
worden in een spiraalvorm horizontale roosters geplaatst.
,,Handig voor het wassen van de ramen maar vooral bedoeld

om schaduw te creëren zodat het gebouw nergens door direct
zonlicht wordt geraakt en dus minder snel opwarmt.”

Uiteraard wordt het gebouw toegerust met de nieuwste snufjes

op het gebied van energiebesparing. De toiletten krijgen zuinige
spoelbakken en waterbesparende kranen. ,,Voor de ramen

komen schermen die automatisch zakken als de zonnestralen
De bouw van het nieuwe Bestuurskantoor vordert gestaag.

het glas bereiken”, aldus Ponson. Overal is gedacht aan

Het huidige onderkomen van de ministers en hun staf is te klein

van het gebouw ook maar iets hoeven doen.

en wordt daarom uitgebreid. Hoewel nog in aanbouw is de

markante vorm van het gebouw al goed te herkennen. Het doet

sterk denken aan een slakkenhuis en draagt dan ook de naam
Cocolishi. Het gebouw is ontworpen door twee architecten.
Orlando Hoevertsz is voornamelijk verantwoordelijk voor de

buitenkant terwijl Leo Ponson heeft bedacht hoe het gebouw er
van binnen gaat uitzien.

Geheel in lijn met het beleid van het kabinet Mike Eman is een
duurzaam gebouw ontworpen. Hoevertsz: ,,Het platte dak dat

voorzien wordt van honderd zonnepanelen is goed geïsoleerd
om de warmte buiten te houden en de koelte binnen. De gevel
is vrijwel geheel van glas. Dat bestaat uit een dunne en een

driedubbeldikke laag glas met het gas argon ertussen. Dat

duurzame oplossingen die werken zonder dat de gebruikers
Sjors Beeks is verantwoordelijk voor de technische installaties.
Hij vertelt dat in de gangen LED-verlichting wordt toegepast
terwijl in de kantoren superzuinige TL-lampen komen. ,,Die
geven hetzelfde licht als gewone TL-buizen maar zijn veel

zuiniger en gaan veel langer mee. Dat vergt minder onderhoud

en geeft ook minder afval.” In het gebouw komen ook sensoren

die meten of er mensen in bepaalde ruimtes zijn. Als dat niet het
geval is gaat het licht vanzelf uit.

Voor de koeling is gekozen voor Variable Refrigarating Flow

waarbij de koelcapaciteit wordt afgestemd op de behoefte. Als

er minder koude lucht nodig is omdat er bijvoorbeeld een wolk

voor de zon komt gaat de installatie op een laag pitje draaien en
gebruikt dus minder energie.
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De schaduwzijde
van zonnepanelen
De bouw van een enorme carport over de parkeerplaats van

de luchthaven Reina Beatrix is begonnen. Bijzonder is dat de
overkapping geheel uit zonnepanelen bestaat. Tijdens de Green
Aruba-conferentie werd de officiële aftrap gegeven voor het project.

Het zonnepark wordt opgebouwd uit maar liefst 12.300
zonnepanelen die niet alleen stroom leveren maar ook schaduw

voor de geparkeerde auto’s. Volgens directeur Robert Henriquez
van het elektriciteitsbedrijf ELMAR leveren die met elkaar 3,3
megawatt, voldoende om 1.500 huishoudens van stroom te

voorzien. Of om het in toepasselijke verhoudingen uit te drukken:

Voldoende om zestien keer heen en weer te kunnen vliegen tussen
Aruba en Miami met een volbeladen Jumbojet. Het zonnepark is
een belangrijke stap voor het kabinet Mike Eman in het streven
naar volledige duurzame energievoorziening.

Luchthaven-directeur Peter Steinmetz gaf aan dat hij graag de
parkeerplaats ter beschikking stelt voor het zonnepark. ,,Wij zijn

Bij de start van de bouw van het zonnepanelenpark bij de
luchthaven.

gastheer voor het project. In onze strategie zijn energie en milieu

belangrijke elementen. Wat is dan uit marketing-oogpunt mooier
dan een groot zonnepark voor de deur dat net zoveel stroom
produceert als de hele luchthaven gebruikt?” De parkeertarieven

zullen door de bouw van de overkapping niet stijgen, zo verzekert
Steinmetz.

Ook voor het toerismebeleid van Aruba is het zonnepark een in het

oogspringend visitekaartje. ,,De locatie is natuurlijk perfect. Iedere

bezoeker ziet bij aankomst onmiddellijk dat wij voor groen kiezen.

Dat we niet alleen praten over duurzaamheid maar dat we het ook
doen”, aldus minister Mike de Meza van Financiën, Communicatie,

Utiliteiten en Energie. De bewindsman voegde er nog aan toe
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dat de keuze voor duurzame energie niet alleen leidt tot lagere

energietarieven en een beter leefklimaat maar dat Aruba zich straks
niet hoeft te mengen in de strijd om de laatste druppels olie die er
nog uit de aarde te persen zijn.

Het zonneparkproject wordt uitgevoerd door de bedrijven
Oskomera en SolCarib. Partner Thomas Folker vertelt met gepaste

trots dat het zonnepark het grootste in zijn soort in de regio wordt
en een van de grootste ter wereld. ,,En zodra de elektrische auto

hier gemeengoed wordt maken we simpelweg aanpassingen

en kunnen de auto’s hier worden opgeladen.” De bouw van het
zonnepark neemt ongeveer zes maanden in beslag.
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Duurzaam kan
alleen samen
Aruba kijkt terug op een uiterst succesvolle derde Green Aruba-

denktank New America Foundation en het gerenommeerde

concrete projecten dan bij de twee eerdere edities. De conferentie

Als rode draad door de conferentie liep het besef dat een duurzame

conferentie, met meer sprekers, meer belangstellenden en meer
had de titel ‘Slim & Duurzaam’ meegekregen maar het predikaat

‘Samen & Enthousiast’ zou daar zeker aan toegevoegd kunnen
worden.

Zo’n vijfhonderd experts op het gebied van duurzaamheid,
afkomstig uit alle werelddelen, ontmoetten elkaar begin oktober
op Aruba. De keuze om de jongste ontwikkelingen op het gebied

van duurzaamheid juist op Aruba voor het voetlicht te brengen
is geen toevallige: Aruba streeft er naar om uiterlijk in 2020
geheel onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Het eiland
zal daarmee het eerste land ter wereld zijn dat er in slaagt zijn

economie volledig te verduurzamen. Met de bouw van een tweede
windmolen- en een zonnepanelenpark wordt vanaf 2013 al voor
40 tot 45% in de energiebehoefte van het eiland voorzien via
natuurlijke bronnen.

Om het uiteindelijke doel van een 100% groene economie te

realiseren is de regering van Aruba onder leiding van minister-

president Mike Eman partnerschappen aangegaan met onder meer

de Carbon War Room van Sir Richard Branson, de Amerikaanse

Nederlandse onderzoeksinstituut TNO.

wereld alleen maar te bereiken is als alle betrokkenen bereid
zijn eendrachtig samen te werken. Wetenschappers moeten

oplossingen verzinnen voor complexe problemen. Bedrijven
moeten die oppakken en gemeengoed maken. Ingenieurs moeten
de verschillende modellen voor duurzame opwekking uitwerken tot
installaties met een schaalgrootte die praktische toepassing mogelijk

maakt. IT-deskundigen moeten besturingssystemen ontwikkelen
die ervoor zorgen dat de verschillende installaties optimaal met

elkaar samenwerken. Grote investeerders als pensioenfondsen
moeten kiezen voor duurzame investeringen. Overheden moeten
voorwaarden scheppen door te zorgen voor wet- en regelgeving

die leidt tot een duurzame samenleving. Consumenten tenslotte
moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en de juiste
keuzes maken.

De keuze voor duurzaamheid is volgens premier Mike Eman
onvermijdelijk. ,,We moeten als wereld toe naar volledige
duurzaamheid. Dat is niet makkelijk maar wel noodzakelijk.”
Harvard-professor Daniel Schrag, deskundig op het gebied van
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klimaatverandering en adviseur van president Barrack Obama,
bracht naar voren dat de veranderingen in het klimaat steeds

sneller gaan en leiden tot steeds extremere weerpatronen. ,,Wij als
mensen dragen daaraan bij door de uitstoot van steeds grotere
hoeveelheden kooldioxide.” Schrag noemde de keuze om te

streven naar duurzaamheid een morele keuze. ,,Twee eeuwen
geleden werden economische argumenten gebruikt om het
afschaffen van de slavernij tegen te houden terwijl pas later het

algemene inzicht ontstond dat het om een morele keuze ging. Zo

is het ook met duurzaamheid. Als we die niet nastreven wordt de
aarde onleefbaar voor de mensen die na ons komen. Ook dat is
een morele keuze.”

De ontwikkelingen op het gebied van energieproductie gaan enorm
snel en maken dat een volledig duurzame energievoorziening
haalbaar is. Een aantal wetenschappers vertelde over de jongste

ontdekkingen: Windenergie die met behulp van een kite wordt
opgewekt. Opslag van energie in de accu’s van elektrische auto’s
die als de auto geparkeerd staat kan worden gebruikt voor andere

doeleinden. Warmte uit de aarde die naar boven wordt gehaald
om elektriciteit te produceren en water te verwarmen. Het kweken
van algen voor biobrandstof. Slimme besturingssystemen die de

vraag reguleren door apparaten op elkaar af te stemmen. Bouwen

op een manier dat gebouwen weinig energie nodig hebben en die
zelf opwekken. Er zijn dus volop mogelijkheden om de duurzame
maatschappij te vormen die de Arubaanse regering voor ogen
staat.

Key-note speaker José Maria Figueres, voormalig president van
Costa Rica en tegenwoordig voorzitter van de Carbon War Room

bracht in zijn presentatie naar voren dat de wereld moet veranderen
en dat Aruba het grote voorbeeld kan worden. ,,De Carbon War

Room steunt Aruba in het streven naar 100% duurzaamheid. In
afwachting van de grote ontwikkelingen die de wereld nodig heeft

om te kunnen voortbestaan kunnen we al veel doen. Op Aruba
kunnen we laten zien dat volledige duurzaamheid kan als iedereen

dat wil en eraan meewerkt. De wereld heeft succesverhalen als dat
van Aruba nodig als inspiratiebron.”

Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat niet alleen de energie

die door de mensheid wordt gebruikt op den duur duurzaam moet
worden opgewekt maar dat daarvoor nodig is dat de menselijke

energie in de vorm van het enthousiasme om dit te realiseren ook
duurzaam moet zijn. Als het enthousiasme van de deelnemers aan

Green Aruba III als graadmeter geldt voor het succesvol ontwikkelen
van een duurzaam Aruba komt dat zeker helemaal goed.
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Groen zakendoen
wordt gestimuleerd
,,De ambitieuze groene agenda van het kabinet Mike Eman kan

De regering stimuleert bedrijven om te investeren in groene

kansen grijpen die er liggen”, aldus minister Michelle Hooyboer-

en lage invoerrechten. Daarnaast is het vestigen van een nieuw

alleen maar worden gerealiseerd als ondernemers meedoen en de

Winklaar van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur
tijdens de pre-conferentie aan de vooravond van Green Aruba.

Tientallen ondernemers uit Aruba maar ook uit de Verenigde

Staten, Nederland, Costa Rica, het Verenigd Koninkrijk en zelfs
Zweden hoorden de oproep van de minister om met elkaar

een derde peiler voor de Arubaanse economie te ontwikkelen,
in de vorm van groen ondernemen. De regering heeft gekozen

voor het ontwikkelen van een kennis-economie op het gebied

van duurzaamheid en energie. De vestiging van TNO op Aruba
speelt daarbij een belangrijke rol. Directeur Jan Ebbing legde

op de bijeenkomst uit dat TNO geen winstoogmerk heeft en

daarom projecten kan oppakken zonder dat daar de druk van

winstgevendheid aan vast zit. ,,Zo kunnen we goed samenwerken
met de regering om het duurzame beleid vorm te geven. Daarnaast

kunnen we bedrijven bijstaan door hun producten te testen en te
certificeren”.

Minister Winklaar betoogde dat Aruba daarvoor de juiste plek is:
,,We hebben goed opgeleide mensen, talenkennis en uitstekende
internationale contacten.”

initiatieven door het aanbieden van speciale belastingtarieven
bedrijf gemakkelijker en goedkoper geworden. Hiermee is een

gunstiger ondernemings- en investeringsklimaat geschapen

voor (kandidaat-)ondernemers die op een maatschappelijk
verantwoorde manier willen produceren. De Centrale Bank van
Aruba concludeerde uit een onlangs gehouden onderzoek dat

ondernemers een groeiend vertrouwen hebben in de economie van
Aruba. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel
dat er steeds meer bedrijven bijkomen.

Ondernemers kunnen rekenen op de steun van de Aruba Investment
Agency, Arina. Arina organiseerde de pre-conferentie en heeft

de aanwezige buitenlandse bedrijven gekoppeld aan mogelijke

Arubaanse partners tijdens een ‘marketplace’. Ook organisaties

als de Kamer van Koophandel, de ondernemersvereniging ATIA en
de Freezone waren aanwezig om potentiële investeerders wegwijs
te maken in bedrijvig Aruba.

Het enthousiasme onder de bezoekers was groot want er staat
een lange lijst projecten op stapel, met een gezamenlijke waarde
van meer dan een miljard florin. Mogelijkheden te over om goede
bij voorkeur groene zaken te doen.
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Jong talent
denkt groen
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Vier jonge Arubaanse knappe koppen ontvingen tijdens de Green
Aruba-conferentie de Young Professionals of Aruba Award. Een
onderscheiding die is bedoeld voor jonge Arubanen die hun kennis
en kunde inzetten voor een beter Aruba en een inspiratie vormen
voor andere Arubaanse jongeren.
Brian Franca is student System Engeneering en Aircraft Design

aan de TU Delft. Als fanatiek kitesurfer is hij zich bewust van de
enorme snelheden die in die sport worden bereikt tot meer dan
honderd kilometer per uur. Dit gegeven combineerde hij met de
wetenschap dat bij de gangbare windmolens de helft van de
energie wordt gemaakt door het buitenste kwart van de wieken.
Dit leidde tot de ontwikkeling van een kite, gekoppeld aan een
mobiele generator. De kite beweegt in de vorm van een acht en
wekt op een flexibele en efficiënte manier energie op.
Diego Acevedo brengt een groot deel van zijn tijd door bij

Bluerise, een spin-off company van de TU-Delft. Hij werkt mee aan
de ontwikkeling van Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat de zon elke
dag weer met haar stralen de bovenste laag van de wereldzeeën
verwarmt. ,,Je kunt de oceanen dus eigenlijk beschouwen als de
grootste zonne-collectoren van de wereld”, aldus Acevedo. Bij
Bluerise bedachten ze een manier om al die energie die voor het
opscheppen ligt om te zetten in elektriciteit. De opgewekte stroom
kan zonder noemenswaardige problemen aan het bestaande
elektriciteitsnet worden toegevoegd. De relatief goedkope methode
kan overal worden toegepast en in principe zou alle benodigde
stroom voor de hele wereld ermee kunnen worden geproduceerd.
Francielle Lacle houdt zich bezig met het zichtbaar maken van de
waarde van tamelijk vage begrippen als milieu en sociale interactie.

,,Het gaat om de balans tussen economie, ecologie en sociologie.
Als die balans er niet is bij het nemen van beleidsbeslissingen
komen er resultaten uit die voor de menselijke of voor de natuurlijke
omgeving niet goed zijn”, legt Lacle uit. In wetenschappelijke
termen gaat het om het inbouwen van het natuurlijke kapitaal in
beleidsbeslissingen. Lacle heeft een proefproject uitgevoerd op
Bonaire waar ze door met heel veel mensen te praten een beeld
heeft kunnen krijgen van welke plaatsen voor de lokale bevolking
belangrijk zijn. Bij beslissingen over het toerisme is van belang om
ervoor te zorgen dat die plaatsen voor de bevolking behouden
blijven.”
Javier Sint Jago, student aan de TU Delft, werd gegrepen
door de mogelijkheden van zonne-energie en sloot zich aan bij

het Nuna-project. Deze groep van dertien studenten houdt zich
bezig met het perfectioneren van een race-auto op zonne-energie.
De Award-winnaars werden tijdens de Green Aruba-conferentie
door premier Mike Eman en minister Mike de Meza in het zonnetje
gezet.

Jaarlijks wordt een grote race gereden dwars door Australië. Sint
Jago maakte vorig jaar deel uit van het team. Sint Jago vergezelt
Wubbo Ockels tijdens de oversteek van Nederland naar Aruba met
het zero-emission zeilschip Ecolution. Daarna blijft hij op het eiland
om aan zijn afstudeerproject te werken. De titel daarvan is: The
penetration limits of intermittent Energy Sources in the electrical
network of Aruba.
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Duurzaam en
sociaal

Samen voor
groen

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft de plannen van

Een grote delegatie vertegenwoordigers van landen en gebieden

Aruba om de energievoorziening volledig te ‘vergroenen’ met

overzee (LGO) die verbonden zijn aan Europese landen hebben

enthousiasme ontvangen.

de Green Aruba-conferentie bijgewoond. Zij hebben met elkaar

,,GroenLinks verwelkomt de duurzame initiatieven die worden

afgesproken samen te gaan werken om elkaars duurzame beleid

genomen op Aruba. Het eiland wil de eerste economie ter wereld

te versterken. De Europese Unie had er bij de LGO-landen

wil zijn die volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen,” aldus

op aangedrongen deel te nemen aan de conferentie. Vrijwel

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren. ,,Door naar Aruba te kijken

alle LGO-landen hebben gehoor gegeven aan dit verzoek. De

kunnen we binnen de grenzen van het Koninkrijk van elkaar leren.

gedelegeerden verklaarden dat zij de conferentie aangrijpen om

Een solarparkeerplaats, energie uit rioolwater en afval: Concrete

geïnformeerd te worden over elkaars groene beleid en van elkaar

initiatieven waar zowel Nederlanders als Arubanen direct van kunnen

te leren. Geïnspireerd door wat op de conferentie naar voren werd

profiteren. Aruba heeft de afgelopen jaren al grote stappen gezet

gebracht en de ambitieuze plannen van Aruba gaan de landen meer

op het gebied van verduurzaming. Twintig procent van de totale

samenwerken. Zo kunnen ze ook schaalvoordelen behalen bij de

energiebehoefte van het eiland wordt nu geleverd door windmolens,

uitvoering van plannen en onderzoeken.

een percentage dat met de komst van een tweede windmolenpark

Een voorbeeld is dat op Sint Maarten de lantaarnpalen worden

in 2013 wordt verdubbeld.”

voorzien van LED-verlichting. Bijzonder is dat niet de overheid daar

Liesbeth van Tongeren, voormalig directeur van de milieu-organisatie

in investeert maar de leverancier van de lampen. Die krijgt vervolgens

Greenpeace, roept de Nederlandse regering op een voorbeeld

van de overheid betaald uit de besparing die wordt behaald op de

te nemen aan Aruba. ,,Aruba wil met de verduurzaming een

energiekosten. Deze vorm van samenwerking tussen de private en

voorbeeldfunctie voor de Europese en Zuid-Amerikaanse markt

publieke sector kan op alle eilanden worden toegepast.

vervullen. Het land wordt in zijn initiatieven gesteund door de

Walcott Richardson, geboren op Aruba maar nu minister van

Carbon War Room, een internationale organisatie die zoekt naar

Binnenlandse Zaken in Anguilla, vindt het vanzelfsprekend dat de

marktgedreven oplossingen voor het klimaatprobleem.”

LGO-landen die voornamelijk in het Caribisch gebied liggen met

,,Je kan geen verstandig sociaal beleid voeren als het niet ook

elkaar samenwerken:,,We zijn buren, dat schept een band. We

duurzaam is. De crisis toont pijnlijk aan dat geen enkel land nog

hebben allemaal met dezelfde uitdagingen te maken. Wetgeving die

kan wachten met het radicaal veranderen en vergroenen van de

moet worden ontwikkeld maar ook mensen die proberen binnen te

economie. Het is zaak dat Nederland het goede voorbeeld van Aruba

komen met mooie beloften, maar intussen alleen op eigen gewin uit

volgt”, aldus Van Tongeren die zich door premier Mike Eman tijdens

zijn. Elk voor zich zijn we veel kwetsbaarder dan samen.”

diens werkbezoek aan Nederland uitvoerig heeft laten informeren
over het Arubaanse model.
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Prinses Laurentien las op de Dag van de Duurzaamheid
voor uit eigen werk.

Minister Hooyboer-Winklaar deelt de
Papiamentstalige versie van ‘Mr. Finney en de
andere kant van het water’ uit.

Dag van de duurzaamheid overgewaaid naar Aruba
Op voorstel van prinses Laurentien heeft minister van Economische

belangrijk dat vooral jongeren meer aandacht krijgen voor het

Zaken, Sociale Zaken en Cultuur Michelle Hooyboer-Winklaar de

thema duurzaamheid.” Ook de begin oktober gehouden Green

Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) op Aruba geïntroduceerd.

Aruba-conferentie besteedde extra aandacht aan jongeren door

Terwijl de prinses (samen met oud-premier Jan Peter Balkenende)

ook hen te interesseren voor de lezingen over duurzaamheid.

bij de eerste Nederlandse energieneutrale school De Wilgenstam

Minister Hooyboer-Winklaar greep de eerste Arubaanse Dag

in Rotterdam voorlas uit haar eigen boek ‘Mr. Finney en de

van de Duurzaamheid aan voor een oproep spaarzamer om te

andere kant van het water’ deed minister Hooyboer-Winklaar

springen met water en elektriciteit. ,,Iedereen kan een bijdrage

dat op hetzelfde moment bij Colegio Ora Ubao maar dan uit

leveren aan het bewuster omgaan met de natuur en onze

de Papiamentstalige versie ‘Mr. Finney y e otro banda di awa’.

natuurlijke bronnen. Voor een betere toekomst moeten we

Medewerkers van de Nationale Bibliotheek en schrijvers namen

simpelweg ons gedrag veranderen.” Volgens de bewindsvrouw

de andere basisscholen op het eiland voor hun rekening.

kan die bijdrage al geleverd worden door thuis bijvoorbeeld de

Minister Hooyboer-Winklaar vertelde het voorstel van prinses

televisie uit te zetten of lampen uit te doen als deze niet worden

Laurentien van harte te hebben aangenomen: ,,Ik vind het

gebruikt.
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Extreme Makeover
De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan een aantal

het centrum een flinke push, al was het maar omdat de tram in

grote projecten in het centrum van Oranjestad. Nu het laatste

combinatie met de parkeergarages aan het begin- en eindpunt

stuk rails voor de tram is gelegd zit het zware werk erop en kan

van de route de verkeersdruk zal verlichten. De tram - model

de aandacht uitgaan naar de finishing touch: Het verfraaien

streetcar - rijdt op zonne-energie met als bijkomend voordeel

en ‘aankleden’ van de binnenstad met veel groen, fonteinen,

dat de facelift van Oranjestad niet teniet wordt gedaan door

zitbanken etc. Nog voordat de periode van de kerstinkopen

ontsierende bovenleiding. Het eerherstel van Oranjestad maakt

begint is de ‘extreme make-over’ klaar. Het mes snijdt niet aan

deel uit van het veelomvattende Bo Aruba-programma. In dat

één, niet aan twee maar aan veel meer kanten. Het wordt voor

kader zijn onder meer ook historische gebouwen gerestaureerd.

de lokale bevolking weer leuk shoppen en uitgaan in de stad.

De aandacht gaat niet alleen uit naar het centrum. Tientallen

Ook de attractiewaarde voor de toeristen krijgt een forse impuls.

wijken worden grondig gerevitaliseerd terwijl ook het wegennet op

Het kan niet anders of de winkeliers die de afgelopen jaren

de schop wordt genomen om de doorstroming van het verkeer

moeilijk konden concurreren met nieuwe shoppingmalls winnen

te bevorderen.

verloren terrein terug. Last but not least krijgt het leefklimaat van
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Groene school
Branchemanager Jan Ebbing van TNO Aruba.

De Arubaanse vestiging van TNO breidt haar activiteiten gestaag

,,We hebben een soort miniatuur zonnefabriekje neergezet. Wij

uit. In samenwerking met de Arizona State University is een

kunnen er allerlei metingen doen en onderzoeken hoe bepaalde

Green Faculty opgericht. Dit groene opleidingsinstituut biedt

technologie onder tropische omstandigheden functioneert”,

kennisoverdracht en trainingen aan op het gebied van duurzame

aldus Ebbing. ,,De studenten kunnen de opstelling bestuderen

energie.

en zo leren hoe zo’n installatie in elkaar zit.” Hierdoor bestaat nu

,,Onze eerste cursus was bedoeld voor professionals van met

de mogelijkheid een nieuwe generatie installateurs lokaal op te

name elektriciteitsbedrijf Elmar en de docenten van de vakschool

leiden.

Colegio EPI. In de cursus werd het ontwerpen en installeren van

Aruba heeft de ambitieuze doelstelling om de economie in 2020

zonnepanelen uitgebreid behandeld”, vertelt branchemanager

volledig te hebben verduurzaamd. Een omschakeling die gepaard

Jan Ebbing van TNO Aruba, officieel Caribbean Branche Office

gaat met enorme technische uitdagingen. Natuurlijk moeten de

TNO (CBOT) geheten. De Green Faculty levert een belangrijke

diverse installaties voor wind- en zonne-energie naar behoren

bijdrage aan het streven van de Arubaanse regering om de

worden geïnstalleerd. De grootste uitdaging is echter om ze

economie te verbreden.

aan het elektriciteitsnetwerk te koppelen op een manier dat de

Momenteel wordt bij energieprojecten technische ondersteuning

stroomtoevoer beheersbaar blijft.

noodgedwongen uit het buitenland gehaald. De Green Faculty

,,Een netwerk is nu eenmaal zeer gevoelig voor schommelingen

gaat ervoor zorgen dat lokale arbeidskrachten worden opgeleid

en daarom moeten vraag en aanbod zo goed mogelijk in balans

om dat werk te doen. Daarmee worden drie vliegen in één klap

zijn. TNO is druk bezig om ook daar kennis en kunde voor te

geslagen: Het is goed voor de werkgelegenheid, het is goedkoper

verwerven en te verspreiden”, aldus Ebbing. Met de hulp van

voor opdrachtgevers en Aruba ontwikkelt op deze manier een

TNO Groningen wordt binnenkort een cursus gegeven om deze

nieuw exportproduct: Expertise op het gebied van duurzaamheid.

materie uit te diepen.

Gekoppeld aan het eerste trainingstraject is in samenwerking

Het cursusprogramma van de Green Faculty staat ook open voor

met Colegio EPI een trainingsfaciliteit zonne-energie opgezet.

medewerkers van bedrijven en belangstellenden uit de regio.
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,,De meest duurzame vorm van duurzaamheid is de energie die we niet verbruiken”, aldus Gerrit Jan Valk van TNO.

Leven naar de wind
De uitdaging op weg naar een honderd procent groen Aruba zit

testen in een levende omgeving. De Smart Community Kibaima is

hem niet alleen in de omschakeling van fossiele brandstoffen

een gewone Arubaanse woonwijk, met bewoners - consumenten

naar alternatieve energiebronnen maar evenzeer in het efficiënter

- en alles er op en er aan. Je hoeft dus niet de werkelijkheid na te

omgaan met energie. Het ‘smart grid’ waarmee de TNO-vestiging

bootsen, je kunt in een echte omgeving experimenteren maar dan

op Aruba wil experimenteren in de Smart Community Kibaima

uiteraard wel op een gecontroleerde manier.” Dat TNO voor Aruba

moet helpen het energieverbruik zo efficiënt mogelijk te laten zijn.

heeft gekozen heeft volgens Valk met verschillende factoren te

Powermatching speelt daarbij een cruciale rol, aldus Gerrit Jan

maken: ,,Aruba heeft een regering met een duidelijke visie op een

Valk die vooral te maken heeft met projecten op het terrein van

duurzame samenleving, die heel eager is om de afhankelijkheid

energie-efficiëntie.

van fossiele brandstoffen af te bouwen en heeft laten zien daarin

,,Als Business Developer zit ik aan de voorkant van de TNO-

ook de stappen te zetten. Een tweede voordeel van Aruba zijn

organisatie in Nederland. Ik doe bijvoorbeeld accountmanagement,

de klimatologische omstandigheden. Er is een vrijwel constant

schrijf projectplannen en kijk naar de wensen van klanten en hoe

aanbod van wind, zon, golfslag en daarmee ‘salt spray’. Het

de kennis van TNO daarbij van pas kan komen. Driekwart van

aanbod is zelfs zo extreem groot dat het eiland daarom al een

de omzet van TNO komt van contractonderzoek in opdracht

uitdagende testlocatie vormt. Bijvoorbeeld om te onderzoeken

van overheden en bedrijven die iets onderzocht of getest willen

hoe corrosie aan windmolens door de zoute lucht kan worden

hebben. De resterende kwart is gericht op kennisontwikkeling.

bestreden. Of hoe je zonnepanelen beter kunt beschermen tegen

Wat wordt de vraag morgen of overmorgen?” In beide trajecten

te veel warmte en de afzetting van zout. Hoe bij te veel wind en

kan de Smart Community Kibaima op Aruba een rol spelen. ,,Ik

te veel zon energie rendabel kan worden opgeslagen. Welk effect

vertel mijn klanten uiteraard over de mogelijkheden daar. Er staat

hoge UV-straling op de levensduur heeft. Wat ook in het voordeel

ook regelmatig iets in de Nederlandse kranten over wat TNO op

van Aruba spreekt is de geografisch gunstige ligging. Wij zien voor

Aruba aan het doen is. Ik merk dat er bij Nederlandse bedrijven

onszelf maar ook voor onze klanten, onder meer het Nederlandse

veel interesse is. Het is ook aantrekkelijk om nieuwe producten te

bedrijfsleven, in Aruba een hub naar de Verenigde Staten en
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Zuid-Amerika. Een pre is verder dat Aruba deel uitmaakt van het

beïnvloeden. TNO heeft daarvoor de Powermatcher ontwikkeld.

Koninkrijk, dat biedt extra zekerheid en een positieve uitstraling

Ik zal een paar voorbeelden geven. Iemand komt aan het einde

voor het Koninkrijk als geheel.”

van de middag van het werk thuis en plugt meteen zijn elektrische

Terug naar de Smart Community, het smart grid en powermatching.

auto in het contact. Dat is onhandig want dit is een moment van

,,De grote uitdaging van duurzame energie is dat je het aanbod

de dag waarop de vraag naar energie toch al piekt. De eigenaar

van energie niet in de hand hebt. De opbrengst van gas-, kolen-

van de auto maakt het niet uit wanneer de accu wordt opgeladen,

of kerncentrales is voorspelbaar en - zeker voor gas - goed te

als dat maar is gebeurd als hij de volgende ochtend weer naar

regelen. Maar wij willen zoveel mogelijk van deze centrales af,

zijn werk moet. Hetzelfde geldt voor de wasmachine. Of deze nu

vanwege de kosten, de vervuiling, de veiligheid en omdat fossiele

om één uur of vier uur ‘s nachts draait, als de was bij het opstaan

brandstoffen een keer uitgeput raken. Het lastige van wind en

maar schoon is. Het aanzetten van dit soort apparatuur kun je aan

zon is echter dat je die niet kunt sturen. Het kan hard waaien

het energiebedrijf overlaten. Dat kan afhankelijk van het aanbod

op momenten van de dag dat er weinig vraag is naar stroom

van wind- en zonne-energie huishoudelijke apparaten een uurtje

en andersom. In Nederland is het aandeel van wind- en zonne-

eerder of later in werking zetten. Daarover kunnen huishoudens

energie slechts een paar procent van het totaal dus heeft meer

en de energieleverancier onderling afspraken maken. De televisie

of minder wind nauwelijks impact. Nederland heeft bovendien de

en het koffiezetapparaat blijf je natuurlijk zelf bedienen. Bij

mogelijkheid een overaanbod af te zetten in andere landen want

bedrijven met koel- en vriescellen kun je ook sturen door bij veel

de energienetwerken zijn met elkaar verbonden. Maar op een

energie-aanbod de temperatuur wat lager in te stellen zodat het

eiland met nu 20 en straks 50 procent alternatieve energie ligt

koelen bij weinig wind tijdelijk kan worden uitgezet zonder dat

dat een stuk ingewikkelder. Een plaatselijke wolk precies boven

alles ontdooit. Bij hotels kan worden geregeld dat de airco’s in de

het zonnepanelenpark en je mist zomaar 5% energie. Naarmate

kamers vijf minuten aangaan en tien minuten uit. Dan lever je niets

het aandeel alternatieve energie groter wordt, wordt het risico

aan comfort in maar spaar je op elke zes airco’s wel de energie van

dat vraag en aanbod uit balans raken ook steeds groter. Opslaan

ééntje uit. Betekent dat je misschien wel twee windmolens minder

van dit soort energie is ingewikkeld en vooralsnog niet rendabel.

hoeft te bouwen. De meest duurzame vorm van duurzaamheid is

En een windmolen uitzetten doe je liever ook niet. Daarom is

de energie die we niet verbruiken. Op dat vlak is er nog veel winst

het zaak vraag en aanbod van energie op elk moment van de

te behalen”, aldus Valk die onlangs in Brussel tijdens het door de

dag in evenwicht te brengen. Dat kun je doen met behulp van

Franse Europarlementariër Maurice Ponga geïnitieerde seminar

prijsprikkels zoals in Frankrijk gebeurt. Als er veel energieaanbod

‘From the artic to the tropic’ een presentatie heeft gegeven over

is wordt de prijs verlaagd, is het aanbod minder dan stijgt de

de activiteiten van TNO Cariben. ,,Het leuke was dat de meeste

prijs. Maar wij onderzoeken de mogelijkheid om te sturen door

sprekers vertelden wat zij van plan zijn te doen en ik kon laten zien

in te grijpen in de vraag vanuit het huishouden of een bedrijf. Via

dat wij het op Aruba veelal al doen.”

smart grid, een intelligent netwerk, kun je van afstand de vraag

,,De meest duurzame vorm van duurzaamheid is de energie die we niet verbruiken”, aldus Gerrit Jan Valk van TNO. Gerrit Jan Valk tijdens
de presentatie op het seminar in Brussel. Tweede van rechts Europarlementariër Maurice Ponga.
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Vakbonden en werkgeversorganisaties overleggen in het kader van de Sociale Dialoog met de regering over verlaging van het water- en
stroomtarief.

Duurzaamheid
betaalt zich terug
De tarieven voor water en elektriciteit op Aruba worden met

energiebedrijven

tientallen procenten tegelijk verlaagd. Dat is de uitkomst

onnodig hoog waren geworden.

van overleg tussen de regering, de vakbonden en de

In het kader van de Sociale Dialoog, de Arubaanse variant

werkgeversorganisaties. Een modaal Arubaans gezin is

van het Nederlandse poldermodel, zijn regering, vakbonden

maandelijks zo’n 30% van het huishoudbudget kwijt aan water

en werkgeversorganisaties het eens geworden over een

en stroom terwijl de hoge energielasten ook belemmerend

nieuwe sociale tariefsstructuur. Inzet van het kabinet bij dit

zijn voor het bedrijfsleven.

overleg was om de minst draagkrachtigen (gezinnen met een

Het Kabinet Eman heeft meteen na zijn aantreden een

inkomen tot 800 euro) het meest te laten profiteren. Voor die

verlaging van de energietarieven in het vooruitzicht gesteld

categorie - met een verbruik van 13 tot 20 m3 water daalt

door (dure en vervuilende) fossiele brandstoffen te vervangen

de prijs met 44%. Voor niet huishoudelijk verbruik, bedrijven

door hernieuwbare energie. Met de ingebruikneming van een

en de hotels, gaat het tarief met 26% naar beneden. De prijs

tweede windmolenpark en een zonnepanelenpark wordt de

van elektriciteit gaat met gemiddeld 10% omlaag. Voor de

energievoorziening op Aruba aanzienlijk minder gevoelig voor

minst draagkrachtigen is het voordeel 15%, voor het midden-

de (sterk schommelende) olieprijzen op de wereldmarkt. Om

en kleinbedrijf 6% en voor grootgebruikers gemiddeld 1%. In

het doel de energievoorziening rond 2020 volledig groen te

het door de sociale partners ondertekende energieprotocol is

maken is Aruba strategische partnerschappen aangegaan

voorts vastgelegd dat de invoerrechten voor energiezuinige

met o.a. TNO, Gasunie, de New America Foundation en de

apparatuur per 1 januari worden verlaagd tot 2%. Ook komt

door Sir Richard Branson opgerichte Carbon War Room.

er een grootschalige bewustwordingscampagne om het

Een andere factor die het mogelijk maakt de water- en

doelmatig gebruik van water en stroom te stimuleren.

energietarieven fors te verlagen is het besluit een einde

Minister-president Mike Eman toonde zich na afloop van het

te maken aan de praktijk onder de vorige regering om

overleg verheugd over het resultaat: ,,Een overheid moet niet

grote bedragen aan ‘dividend’ te onttrekken aan de lokale

willen verdienen aan eerste levensbehoeften zoals water en

30

(overheidsnv’s)

waardoor

de

tarieven

ARUBA DUSHI TERA
stroom. Dat is een niet transparante vorm van belasting die

is gehonoreerd”, aldus de premier die erkent dat het er

maatschappelijk niet verantwoord is, ook al omdat daardoor

gedurende het vierdaagse overleg af en toe stevig aan toe

de minst-draagkrachtigen het hardst worden getroffen.

is gegaan. ,,Het was geen gemakkelijk proces. Vergeet niet

Onnodig hoge energiekosten tasten niet alleen de koopkracht

dat de belangen groot zijn en lang niet altijd parallel lopen. Er

aan, zij remmen ook de economische ontwikkeling. De

is soms heftig gediscussieerd maar dat is alleen maar goed

energiebedrijven behoren niet als melkkoe te worden

want hoewel de uitgangspunten verschillend zijn hebben wij

gebruikt door de overheid. Wij verliezen door de invoering

wel allemaal hetzelfde doel: Een duurzame, rechtvaardige

van een sociaal tarievenstelsel weliswaar inkomsten maar

samenleving.”

dat wordt grotendeels gecompenseerd. Dat moet ook wel

,,De stappen die wij zetten passen in deze ambitie waarbij

want wij kunnen ons in deze tijden van crisis niet veroorloven

economische groei geen doel op zichzelf is maar een middel

Sinterklaas spelen, temeer daar ons streven er op is gericht

om het welzijn te bevorderen. Wij willen niet alleen vijfsterren

zo snel mogelijk een begrotingsevenwicht te realiseren.”

hotels voor de toeristen maar ook vijfsterren scholen,

Eman wijst er op dat door de tariefsverlaging de koopkracht

vijfsterren gezondheidszorg en vijfsterren wijken voor onze

van de burgers aanzienlijk toeneemt hetgeen de economie

burgers. Dat kunnen wij, als klein land, alleen bereiken als wij

een impuls geeft waardoor er terugverdieneffecten voor de

daar eensgezind de schouders onder zetten. Daarom ben ik

overheid optreden, onder meer door een hogere opbrengst

blij met de coöperatieve opstelling van de vakbonden en het

van omzetbelasting maar ook door meer werkgelegenheid.

bedrijfsleven waardoor deze Sociale Dialoog een ongekend

Bovendien wordt het risico afgewend dat Aruba zich als

groot succes is geworden.”

gevolg van de hoge energiekosten die in alles doorwerken bij

Eerder werd er al via de Sociale Dialoog overeenstemming

de toerist uit de markt prijst.

bereikt

,,Maar het gaat niet alleen om geld. Een te groot deel van de

pensioenstelsel. Eman: ,,Als regering hebben wij belangrijke

bevolking kan door de zich opstapelende lastenverhogingen

beslissingen te nemen die bepalend zijn voor de toekomst

uit de vorige regeerperiode nauwelijks rondkomen. Dat is

van ons land. Ik vind het niet meer dan logisch dat je over

de reden waarom wij er in het overleg met de vakbonden

onderwerpen die het algemeen belang aangaan overleg voert

en werkgeversorganisaties voor hebben gepleit om de

met de sociale partners, de vakbonden, het bedrijfsleven

minst draagkrachtigen het meest te laten profiteren van

en andere betrokkenen uit de samenleving. Dat versterkt

de prijsverlagingen. Het doet mij goed dat dit beroep

het draagvlak zodat de besluiten die de regering neemt veel

op de solidariteit door alle betrokken partijen ruimhartig

sneller en succesvoller kunnen worden uitgevoerd.”

over

een

ingrijpende

hervorming

van

het
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Javier Sint Jago
monstert aan
,,Het heeft me altijd al fantastisch geleken een keer een grote

Dat is inmiddels gelukt dus het is nu zeker dat ik mee ga. Ik

zeilreis te maken maar het is veel eerder gekomen dan ik had

windsurf al vanaf mijn elfde dus hoe het met de wind werkt, had

kunnen denken.” De uit Aruba afkomstige TU-student Javier

ik snel door. Ik snap nu ook dat zeilen teamwork is en dat het

Sint Jago hoefde dan ook niet lang na te denken toen Wubbo

daarom belangrijk is dat je alle zeiltermen kent zodat je meteen

Ockels hem polste of hij zin had om met hem de oceaan over te

weet wat er bedoeld wordt als je een opdracht krijgt.” Maar

steken met diens zero-emission zeilschip Ecolution.

om van de reis naar Aruba een succes te maken is meer nodig

,,Ik ben een beetje impulsief dus ik heb meteen ja gezegd. Pas

dan kunnen zeilen. ,,Je zit drie tot vier weken met elkaar aan

daarna ben ik er over gaan nadenken”, aldus Sint Jago. Hij en

boord. Het moet dus wel klikken met de anderen want je kunt

Ockels kennen elkaar van het Nuna-project, de zonnewagen die

niet weglopen.”

vorig jaar in Australië tweede werd in de World Solar Race. Sint

Javier Sint Jago staat op het punt om aan zijn afstudeeropdracht

Jago maakte niet alleen deel uit van het TU-studententeam dat

te beginnen. ,,Ik moet daarvoor metingen doen op Aruba dus

onder supervisie van coach Ockels aan de Nuna bouwde, hij

het zou mooi zijn als ik dat in december kan doen nadat wij

was tijdens de race dwars door de Australische woestijn ook

daar met de Ecolution zijn aangekomen. Ik ga onderzoek doen

een van de coureurs. ,,Na terugkeer ben ik wel in een dipje

naar de kwaliteit van het stroomnet als het gevoed wordt met

terecht gekomen. Anderhalf jaar lang ben je ontzettend druk

wind- en zonne-energie. Hoe gedraagt dat net zich bijvoorbeeld

met het Nuna-project en opeens heb je zeeën van vrije tijd. In

als het zonnepanelenpark in de schaduw van een wolk komt of

het begin heb je dan echt iets van: Wat zal ik nu gaan doen?”

als de wind wegvalt. Het kan natuurlijk niet gebeuren dat Aruba

Het antwoord kwam van Ockels: ,,Om mee te kunnen varen

dan zonder stroom komt te zitten”, aldus Sint Jago die dagelijks

was het wel een voorwaarde dat ik mijn zeildiploma zou halen.

verslag doet van de reis: www.aruba.com/ecolution.
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Premier Mike Eman geeft door het onthullen van een informatiebord het startsein voor de bouw van de slimme wijk Kibaima.

Smart Community
zelfvoorzienend

Met de ondertekening van het contract en de onthulling van een om te kunnen experimenteren. ,,De belangrijkste uitdaging is om vraag
informatiebord is de bouw gestart van een speciale wijk voor duurzame en aanbod van energie met zogenoemde smartgrid-oplossingen
energie, de zogenaamde ‘Smart Community Aruba’. Kibaima wordt op elkaar af te stemmen. Aruba is een aantrekkelijke proef- en
een bijzondere wijk die helemaal zelfvoorzienend is op het gebied van laboratoriumlocatie door de overvloed aan duurzame energie, zon
water, energie en afvalverwerking. Het project staat onder supervisie en wind. Het aanbod van duurzame energie is echter niet constant.
van de Arubaanse vestiging van TNO.

Daardoor kunnen spanningsfluctuaties op het net ontstaan die niet

De Smart Community Aruba bestaat uit twintig woningen en wordt te groot mogen worden omdat anders het net over- of onderbelast
ontworpen en gebouwd samen met lokale stakeholders, bedrijven en raakt.” Dat zou kunnen leiden tot problemen met de stabiliteit van de
de Arubaanse overheid. Architect Earon Matthew heeft het ontwerp stroomvoorziening voor heel Aruba. De bewoners van de nieuwe
gemaakt voor de vijftien ‘normale’ woningen. Andere architecten zijn wijk worden intensief betrokken bij alle technische ontwikkelingen.
uitgenodigd ontwerpen in te dienen om de vijf overige woningen op ,,De veranderingen hebben immers grote impact op het dagelijks
een speciale manier vorm te geven.

leven en andersom heeft de bewoner invloed op de voortgang van de

Lokale partners als WEB en ELMAR doen in dit ‘levende laboratorium’ technologische innovaties”, aldus Kelder.
kennis op op het gebied van duurzame energievoorziening en kunnen Met de Smart Community draagt TNO ook bij aan het lokale
daar in de toekomst zelf op voortborduren. Opgedane kennis en kennisniveau op het gebied van energievoorziening en duurzaam
ervaring kunnen ook worden gebruikt voor inpassing van grootschalige bouwen. ,,Deze duurzame wijk biedt kansen voor leerwerktrajecten
duurzame energie in grotere netwerken zoals in Nederland of Europa om daarmee de lokale kennis op te bouwen”, aldus Kelder. TNO heeft
en vormen wellicht voor de toekomst een exportproduct.

met het oog hierop een Green Faculty opgericht waarbinnen training

Jan Willem Kelder, lid van de Raad van Bestuur van TNO, verklaarde en onderwijs met lokale Arubaanse en internationale onderwijspartners
bij de start dat het essentieel is om een aparte woonwijk te bouwen worden gefaciliteerd.
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Uitdagingen en kansen
Door Liesbeth Spies

Nederland en Aruba delen een lange geschiedenis die teruggaat

Die houding juich ik uiteraard toe. Sowieso heeft Aruba onder

tot 1636. AI bijna 400 jaar hebben beide landen dus een hechte

deze regering een pragmatische aanpak die ik zeer waardeer.

band. Die band zal wat mij betreft nog lang blijven bestaan. Aruba

Minister-president Eman en mijn ambtsvoorganger hebben een

en Nederland zijn als partners in een huwelijk: Er zijn soms wat

jaar geleden een samenwerkingsprotocol ondertekend. Het doel

strubbelingen maar die staan een goede en innige verstandhouding

van dat protocol is: Het geven van een nieuwe impuls aan de

niet in de weg. Sterker nog: Als gelijkwaardige partners hebben

onderlinge relatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling

we beide voordeel van die verbintenis. We vullen elkaar aan en we

vertrouwen. Het onderstreept de goede intenties van Nederland

profiteren van elkaars sterke kanten. Daar hebben beide landen

en Aruba om de samenwerking verder te verbeteren. Ik hoop dat

voordeel van en op die basis kunnen we nog lang voortbouwen.

dit in de toekomst tot mooie resultaten gaat leiden.

Een strategisch partnerschap tussen de landen van het Koninkrijk

De huidige wereldwijde economische crisis laat zich in alle landen

biedt kansen en uitdagingen voor nauwere samenwerking.

van het Koninkrijk voelen. Dat betekent dat er in elk land sprake

Het gaat er om dat we op een constructieve en respectvolle

moet zijn van een verantwoord economisch beleid met de daarbij

manier de dialoog aangaan met elkaar. Door van elkaar te leren,

behorende gezonde overheidsfinanciën. Dat is gemakkelijker

creëer je win-winsituaties op diverse terreinen zoals bestuur,

gezegd dan gedaan. Zeker voor een land dat sterk afhankelijk

rechtszekerheid, veiligheid, stabiliteit en de economie.

is van een beperkt aantal takken van industrie. Voor Aruba is

De regering van Aruba hecht aan een goede relatie met de partners

dat vooral de olieraffinage. Tijdens de Arubadag in maart was al

binnen het Koninkrijk en zoekt samenwerking met Nederland en

duidelijk dat raffinaderij Valero het moeilijk heeft. De situatie doet

de andere landen en Caribisch Nederland vanuit de gedachte:

denken aan het vertrek van Exxon vlak voordat Aruba in 1986 de

Samen sta je sterker. Beter goed en soms stevig overleggen

status aparte kreeg. Aruba is er toen toch bovenop gekomen,

dan constant het conflict aangaan, is de houding op Aruba.

onder andere door te investeren in de toeristische sector. De
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motivatie en veerkracht die Aruba daarbij ten toon spreidde,

voorbeeld van. Dat geldt in feite ook voor de ambitie van Aruba

oogstte veel waardering aan deze en aan de andere kant van de

om zo snel mogelijk de transitie te maken naar het gebruik van

oceaan. Ik ben ervan overtuigd dat Aruba daarmee ook de crisis

duurzame energie. TNO ondersteunt Aruba daarbij door middel

rondom Valero te boven komt.

van toegepast onderzoek in samenwerking met lokale bedrijven,

Ik noemde net al even het toerisme als die andere belangrijke

overheid en universiteiten. Nederland op haar beurt kan weer

tak van sport voor de Arubaanse economie. Ik kan mij goed

leren en profiteren van de ervaringen van Aruba op dit punt. In

voorstellen dat jaarlijks duizenden Nederlanders naar Aruba gaan

dit licht is het prijzenswaardig dat Aruba begin oktober voor de

om te genieten van de prachtige stranden en het aangename

derde keer de Green Conference organiseerde. Dat geeft aan dat

klimaat. Om die redenen is het ook bij de Amerikanen zeer in trek.

Aruba voorop wil lopen op het gebied van duurzame energie.

Over Amerika gesproken: Ik ben zeer verheugd over het plan van

Het zal duidelijk zijn dat ik hecht aan goede onderlinge relaties

Aruba om in april de conferentie Europe Meets the America’s te

tussen de verschillende landen van het Koninkrijk. Over de

houden. Die conferentie heeft als doel Aruba in de markt te zetten

verhouding tussen Aruba en Nederland kan ik alleen maar positief

als springplank en toegangspoort voor Nederlandse en Europese

zijn. Ik heb ook geen enkele reden om te denken dat daar op

ondernemingen naar Latijns-Amerika. De ambitie van Aruba om

korte termijn verandering in komt. Als je al bijna 400 jaar lief en

als bruggenhoofd te fungeren tussen Europa en Latijns-Amerika

leed deelt, dan weet je intussen wel wat je aan elkaar hebt. Aan

vind ik een uitstekend idee. De goede contacten van de lokale

die goede onderlinge verstandhouding veranderde niets toen

bevolking, hun talenkennis en hun ervaringen met gewoontes

Aruba de status aparte kreeg. Die enkele keer dat het wat stroef

en gebruiken in de regio maken hen tot nuttige zakenpartners

gaat, doet daar niets aan af. Dat kan ook niet, want een relatie die

voor ondernemers die hun producten willen afzetten op Latijns-

al haast vier eeuwen stand houdt moet wel hecht zijn. Dat was ‘ie,

Amerikaanse markten.

dat is ‘ie en dat blijft ‘ie als het aan mij ligt.

Zo gaat er in november een economische missie vanuit
Nederland naar Brazilië, met vertegenwoordigers van de

Liesbeth Spies was ten tijde van het uitspreken van

Nederlandse regering en het bedrijfsleven. Namens Aruba zal

bovenstaande tekst - op 6 oktober tijdens de jaarlijkse

minister-president Mike Eman aan deze missie deelnemen. Ik

bijeenkomst van het Genootschap Nederland Aruba -

had het eerder over win-winsituaties en dit is daar een prachtig

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorzitter Gerda Meijerink van het Genootschap Nederland Aruba leidt gastspreekster minister
Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in.
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