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TEN GELEIDE
Hierbij biedt het Genootschap Nederland-Aruba u de april 2012-editie aan van Voor u gelezen… Met een
bloemlezing van interessante berichten over actuele ontwikkelingen in en om Aruba. In de maand april is er
traditioneel veel economisch en financieel nieuws. Het goede nieuws over de Valero raffinaderij is dat de regering
eind april een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend met Petrochina. De MoU betekent dat het
bedrijf een koop van de raffinaderij overweegt. De val van het Nederlandse kabinet vertraagt de
onderhandelingen over de herfinanciering van buitenlandse schulden, maar de afspraken daarover blijven staan.
Voor meer nieuws over Aruba verwijzen wij u graag naar www.amigoe.com. Zie ook onze vernieuwde website
www.genootschapnederlandaruba.nl. Wij wensen u veel leesplezier!

* * * * * *

Koninkrijk- en EU-relaties
Amigoe 19-04-12: ‘Minister Spies moet duidelijkheid geven over Hoger
Toezicht’
ORANJESTAD — Onafhankelijk Statenlid Booshi Wever heeft brieven naar de Nederlandse minister van
Koninkrijksrelaties en het parlement gestuurd voor opheldering over het Arubaanse regeringsstandpunt
voor Hoger Toezicht op financieel en juridisch gebied.
Wever deed dit omdat hij in het onlangs gehouden debat over het Samenwerkingsprotocol geen duidelijkheid
heeft gekregen van premier Mike Eman (AVP). Op de vraag of het Hoger Toezicht dat Nederland met de landen
Curaçao en St. Maarten in consensusrijkswetten wil regelen, heeft Eman gezegd dat dit voor Aruba
‘onbespreekbaar’ is. Ofwel dat de Arubaanse regering hierover niet met Nederland aan het onderhandelen is.
Wever haalt echter een brief aan van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Liesbeth Spies (CDA). In die brief van 2 maart aan de Eerste Kamer zegt de minister dat Aruba na afloop van de
Koninkrijksconferentie van 14 december vorig jaar een standpunt zou innemen over het Hoger Toezicht. Dat
gebeurde echter niet, omdat Aruba pas een beslissing wil nemen als ze een beter zicht heeft op de situatie door
deelname aan de werkgroepen. Het gaat hierbij om werkgroepen waarbij de landen in het Koninkrijk op diverse
thema’s samenwerken. Pas als Aruba een beter zicht heeft op de praktische uitwerking van de
consensusrijkswetten, zo schrijft Spies, zal Aruba ‘een mening vormen of zij wil aansluiten’.
De Arubaanse parlementariër wil nu duidelijkheid en schrijft in de brieven aan Spies en het Nederlandse
parlement dat premier Eman al heeft verklaard dat voor Aruba een Hoger Toezicht onbespreekbaar is. De ‘modus
operandi’ van de regering en in het bijzonder Eman is om het Arubaanse parlement en de bevolking ‘bepaalde
situaties verschillend, c.q. rooskleuriger voor te stellen dan deze in werkelijkheid zijn’, stelt Wever ook in de
brieven. “In dit geval komt hetgeen de heer Eman aan u heeft verkondigd, niet overeen met hetgeen aan de
Staten is bericht.” Daarom wil de parlementariër van de Nederlandse minister uitsluitsel krijgen en weten of Eman
inderdaad het Hoger Toezicht afhankelijk heeft gesteld van de resultaten in Curaçao of St. Maarten. Of dat Eman
in gesprek toen met Spies al heeft aangegeven dat Aruba zo’n toezicht van de hand wijst.

Amigoe 23-04-12: Premier Eman: ‘Afspraken met Nederland op de lange
baan’

ORANJESTAD — De afspraken gemaakt in het vorig jaar gesloten Samenwerkingsprotocol tussen
Nederland en Aruba lopen geen gevaar. Dat laat premier Mike Eman blijken in reactie op vragen over de
gevolgen van de val van het Nederlandse kabinet. Wel kunnen de onderhandelingen over de
herfinanciering van buitenlandse schulden niet meer verder gaan, maar dat is volgens Eman voor nu niet
zo’n probleem.
De Arubaanse premier noemt de val van het kabinet ‘vervelend’ voor het Koninkrijk, maar vooral voor Nederland.
Voor Aruba denkt hij dat het niet zo’n grote invloed heeft op de recentelijk gemaakte afspraken. Ten aanzien van
de herfinanciering van de buitenlandse staatschuld, zegt Eman dat daarover al eerder met Nederland is
gesproken, met name voor het garant staan door Nederland. Aruba kan zo een goedkopere rente krijgen op de
internationale kapitaalmarkt. Aruba leent nu tegen een rente van bijna 6 procent en met goede afspraken met
Nederland kan dat een rente van 2,5 procent worden, aldus de premier vanochtend. Dit proces loopt, maar de
gesprekken met Nederland daarover stoppen nu het kabinet is gevallen. Eman: “We hebben ook niet zo veel
haast, het is een lange-termijn herfinanciering, dus we kunnen rustig de verkiezingen in Nederland afwachten en
kijken hoe dat loopt.” Maar hij erkent wel dat het goed is om tot die lange-termijn afspraak te komen, omdat het
veel rente kan schelen. “We hopen dat als Nederland weer politieke rust heeft, ook die gesprekken verder
kunnen. Daarin heb ik vertrouwen.”
Herfinanciering van de Arubaanse schulden is overigens iets dat in het Samenwerkingsprotocol is overeen
gekomen. Daarin staat dat Nederland en Aruba samen kijken hoe de markt vergroot kan worden en hoe dit
eventueel in het voordeel van de herfinanciering kan zijn. Een verdere invulling was er echter nog niet, vertelt
Eman. Hij denkt niet dat de val van het kabinet verder een grote invloed zal hebben op de uitvoering van deze
samenwerkingsovereenkomst. Al geeft Eman wel aan dat de aandacht daarvoor in Nederland zal afnemen nu er
verkiezingen komen en dat het ‘onrealistisch’ zou zijn om te zeggen dat de val helemaal geen invloed op de
samenwerkingsovereenkomst heeft. Maar de volgens Eman negen werkgroepen, die onlangs zijn ingesteld om
de mogelijkheden binnen de gemaakte afspraken te onderzoeken, gaan gewoon door met hun werkzaamheden.

Financiën en economie
Amigoe 04-04-12: ‘Aruba zou energievoorbeeld Curaçao moeten volgen’
ORANJESTAD – “Curaçao heeft sinds 1 januari de importheffing op energiebesparende apparaten met
een groen keurmerk afgeschaft. Elk huis en elk bedrijf daar kan dankzij een netmetersysteem zelf stroom
opwekken en dit teruggeven aan het lokale energienetwerk. Curaçao is daarmee verder dan Aruba,
wanneer gaat de overheid hier dat doen?”
Dat zegt parlementariër Donny Rasmijn (AVP) die vorige week op het buureiland een conferentie bijwoonde over
alternatieve energie. Hij vertegenwoordigde het Arubaans parlement en sprak daar met de Curaçaose premier
Gerrit Schotte over wat dat eiland allemaal doet om het energieverbruik te verlagen. Daarbij merkte de
parlementariër op dat Curaçao ook wel zal moeten, aangezien zij enorm afhankelijk is van diesel. “Curaçao heeft
dergelijke maatregelen nodig om mensen te stimuleren om zuiniger met elektriciteit om te gaan. Hier op Aruba
hebben we WEB, dat op dat gebied al veel effectiever functioneert”, aldus Rasmijn. “Dat is onder andere te
merken aan onze stroomtarieven, die zo’n 10 cent per kwh goedkoper zijn dan op Curaçao.”
De parlementariër vindt echter dat Aruba een voorbeeld mag nemen aan het initiatief van Curaçao. “Onze
overheid benadrukt hier vooral dat de bevolking zuiniger met energie moet zijn. Maar zelf zal ze ook meer moeten
doen. In bijna alle overheidsgebouwen staan de airco en de verlichting dag en nacht aan. Het zou goed zijn als
ze de regeling invoeren dat die na werktijd uit moeten. Dat zou de kosten van het afschaffen van de
invoerrechten, als Aruba dat hier ook zou doen, volledig kunnen compenseren”, meent Rasmijn.

Overigens zijn de Curaçaose invoerrechten op zuinigere apparaten niet volledig afgeschaft. Daarbij heeft de
Arubaanse regering onlangs ook toegezegd om de invoerrechten op zuinigere airco’s te verlagen en zijn de
invoerrechten voor energieopwekkende apparaten zoals windmolens al enige tijd geleden naar beneden gegaan.

Amigoe 05-04-12: Buitenlandse handel eind 2011 fors minder
ORANJESTAD — Aruba deed het in het vierde kwartaal van vorig jaar minder goed in de handel met het
buitenland. Dat is in de lijn met wereldwijde ontwikkelingen, hoewel Aruba het op het gebied van export
veel slechter deed.
De import vanuit Aruba groeide nog wel, met 5,2 procent, maar de export daalde met 14 procent. Internationaal
daalde de import met tussen de 0,2 procent (G7-landen) en 0,7 procent (Brics-landen: Brazilië, Russische
federatie, India, China, Zuid-Afrika). Export viel wereldwijd terug naar 1,2 procent.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het vierde kwartaal van 2011.
Vergeleken met dezelfde periode in 2010 deed Aruba het minder. Ons land voerde producten in voor een totale
waarde van 586 miljoen florin. De export vertegenwoordigde een waarde van 54 miljoen florin. De Freezone deed
het vooral minder goed met een daling in zowel in- en uitvoer van 22,6 procent en 18 procent. Belangrijkste
handelsproducten voor deze zone zijn voedsel en tabak, waar de afgelopen jaren een dalende trend in te zien is.
In de handelszone buiten de Freezone (free circulation area) groeide import en export wel met respectievelijk 8,2
procent en 11 procent.
Er was vooral een flinke stijging te zien in de categorie ‘Retail trade and repair goods’ van 5 procent voor het jaar
2011, wat een handelswaarde betekent van 213 miljoen florin. Die toename komt vooral door de gestegen import
van juwelen.

Amigoe 12-04-12: Amper nieuwe bedrijven bij ondanks economische opleving
ORANJESTAD — Het aantal nieuwe bedrijven vorig jaar is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Dat
blijkt uit de bedrijfsregistraties die de Kamer van Koophandel (KvK) gisteren bekend maakte. De
economische opleving heeft minder effect gehad dan verwacht. Voor dit jaar voorziet KvK weinig
verandering.
Het aantal registraties van nieuwe bedrijven is al drie jaar op hetzelfde niveau van om en nabij de 1150 per jaar,
zegt KvK-directeur Leo Maduro. Na de economische teruggang viel het aantal starters terug met zo’n 150 tot 200.
In 2007 kwamen er nog 1337 bedrijven (onshore en offshore) bij, in 2009 waren dat er 1139. Vorig jaar ging het
om een totaal van 1159 bedrijven waarvan 1143 onshore. Dat is een lichte daling van 6 bedrijven vergeleken met
het aantal in 2010.
Uit de cijfers van vorig jaar blijkt dat de VBA aan populariteit wint. Vorig jaar telde de Kamer 35 VBA-registraties
tegenover 20 in 2010. Toch zijn het vooral eenmanszaken (69 procent) die zich inschreven alsook NV’s (29
procent). De resterende 10 procent betreft de bedrijven die zich als VOF, VBA, AVV of andere entiteit inschreven.
Daarnaast zegt Maduro, dat ook meer holdings worden opgericht. Vorig jaar ging het om een aantal van 30. “Je
ziet dat deze economie volwassen aan het worden is.”
De meeste nieuwe bedrijvigheid was vorig jaar weer te vinden in Noord en Oranjestad-West en -Oost. Het gaat
om zo’n tweederde (68 procent) van het totaal aantal nieuwe bedrijven dat vorig jaar erbij kwam. Een derde deel
van de nieuwe bedrijven vestigden zich in de andere districten Paradera, Savaneta, San Nicolas en St. Cruz.
Deze ontwikkeling is wederom niet nieuw en in lijn met de afgelopen jaren. Directeur Maduro noemt het wel
opvallend dat in Oranjestad-Oost minder nieuwe bedrijven zich vestigen, gezien de cijfers van 2007 tot en met
2011. Vorig jaar daalde het aantal bedrijven in zowel Oranjestad-West als Oost ook met 12 procent, vooral door

minder bedrijvigheid in het oostelijk deel van de hoofdstad. De sterkste groei had plaats in Noord (22 procent) en
Savaneta (8 procent) vergeleken met 2010. San Nicolas (Noord en Zuid) kende ook een kleine opleving, met een
groei van 5 procent starters.
Meer bouwbedrijven
Nieuwe bedrijven kwamen er vorig jaar vooral in de sectoren bouw, restaurant en detailhandel (kleren en
schoenen). Het gaat om 122 bouwbedrijven, 79 restaurants en 73 kleding/schoenenwinkels. Ook het aantal
supermarkten groeide met 29, afhaal- en cafetaria’s met 42, kappers met 39 en souvernis/cadeauwinkels met 29.
Verder kwamen er 26 schoonmaakbedrijven en 27 makelaars erbij. Ook de groei van deze sectoren en
bedrijfssoorten is niet nieuw vergeleken met voorgaande jaren.

Amigoe 17-04-12: Verlies Valero vooral door raffinaderij Aruba
ORANJESTAD — Oliemaatschappij Valero verwacht in het eerste kwartaal van dit jaar 605 miljoen dollar
af te schrijven. Hiermee neemt het bedrijf een verlies van tussen de 75 tot 85 dollarcent per aandeel. De
afschrijving komt vooral door verliezen op de Arubaanse raffinaderij, zo heeft het bedrijf laten weten.
Zonder deze afschrijving zou de oliemaatschappij ongeveer 25 tot 35 cent per aandeel winst maken.
Overigens is de winst voor bijzondere afschrijvingen hoger dan analisten hadden verwacht. Vandaag stond het
aandeel Valero halverwege de handelsdag dan ook op winst. Sinds begin dit jaar is het aandeel ongeveer 11
procent gestegen. De afschrijving zorgt in verschillende media voor speculatie over de toekomst van de
raffinaderij. Woordvoerder Bill Day was vanochtend echter niet beschikbaar voor een reactie.
Valero kondigde 19 maart aan dat de olieraffinaderij in San Nicolas voor onbepaalde tijd wordt gesloten voor
productie. Als reden werd genoemd de lage marges op aardolieproducten waardoor de raffinaderij geen winst
maakt. De raffinaderij zou bij productie bijna een half miljoen dollar per dag verliezen. Overigens zijn de ongeveer
600 vaste werknemers nog altijd in dienst. Wel zijn enkele honderden contractarbeiders en aannemers naar huis
gestuurd. De opschorting van de productie is een tijdelijke oplossing, terwijl de onderhandelingen met mogelijke
partners en kopers doorgaan. De afgelopen twee jaar zoekt Valero al naar ‘strategische alternatieven’ voor de
raffinaderij, inclusief een verkoop. In 2009 werd de raffinaderij ook al gesloten wegens slechte economische
omstandigheden en een miljoenenverlies maand. Eind 2010, na het sluiten van een belastingdeal met de
regering, werd de raffinaderij weer heropend, maar heeft sinds die tijd nooit op volle productie gedraaid. Wanneer
verkoop niet doorgaat, is het omvormen van de raffinaderij naar een olieopslagplaats een van de mogelijkheden.

Amigoe 18-04-12: Hulp aan startende ondernemers
ORANJESTAD — De minister van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur, Michelle Winklaar (AVP),
bezocht onlangs Aruba Investment Agency (Arina). Het nieuwe kantoor is gehuisvest in Weststraat, waar
voorheen het Numismatisch Museum zat. De medewerkers van Arina helpen volgens het principe one-stop-shop,
investeerders - zowel lokale als buitenlandse - om een bedrijf op Aruba op te zetten. Het kantoor biedt die
ondersteuning gratis, ze geeft informatie en advies en helpt investeerders om wegwijs te worden tussen alle
regels en wetten waaraan startende ondernemers zich moeten houden. Daardoor moet het voor investeerders
gemakkelijker worden en sneller gaan om hier een bedrijf te beginnen en dat moet het aantrekkelijker maken om
voor Aruba te kiezen. Winklaar bracht een bezoek aan het kantoor om kennis te maken met het team en om het
pand al vast te bekijken. Want Arina is nog niet officieel geopend.

Amigoe 18-04-12: ‘Zoeken naar fiscale voordelen investeerders San Nicolas’

ORANJESTAD — De regering kijkt naar mogelijkheden om investeerders die de bouw van een hotel bij
San Nicolas willen financieren een pakket van fiscale voordelen te bieden. De minister van Toerisme,
Arbeid en Transport, Otmar Oduber (AVP) bezocht samen met ‘vier tot vijf’ buitenlandse investeerders
afgelopen zondag het gebied van Seroe Colorado.
Oduber benadrukte een dag later tegen de pers dat het moeilijk is om een projectontwikkelaar aan te trekken voor
Seroe Colorado. Hij zegt dat de regering daarom bezig is met het samenstellen van een pakket fiscale voordelen
om investeren in een hotel bij San Nicolas aantrekkelijk te maken. “Op dit moment is het wettelijk niet toegestaan
om deze voordelen aan te bieden. Daarom moeten we wetsvoorstellen opstellen en aanbieden om dit alsnog
mogelijk te kunnen maken”, aldus de minister.
‘Zwaargewichten’
Hij wijst op het belang van de aanleg van Green Corridor, de weguitbreiding tussen de luchthaven en San
Nicolas. “Daarover spraken we zondag ook met de buitenlandse investeerders. Het is de taak van de regering om
passende infrastructuur aan te bieden om ontwikkeling aan die kant van het eiland te kunnen waarborgen”, aldus
Oduber. Hij laat weten dat de investeerders die afgelopen zondagmiddag met hem Seroe Colorado bezochten,
‘zwaargewichten’ zijn binnen de branche. Namen noemde hij echter niet. De minister wil geen hoge
verwachtingen scheppen, omdat er nog geen harde afspraken zijn gemaakt. Hij zegt wel dat deze investeerders
interesse hebben om een hotel te bouwen op de plek waarvoor Sunrise Rock er niet in slaagde om de
financiering rond te krijgen. “In de komende dagen zullen we blijven onderhandelen over een haalbaar project
voor dit gebied”, aldus de minister.
Sunrise Rock
Het terrein met een grootte van 1.310.000 vierkante meter in Seroe Colorado is inmiddels weer in handen van de
regering. Sunrise Rock heeft al 250.000 florin verloren met de aanschaf van de optie. De projectontwikkelaar
heeft echter nog een rekening openstaan bij de regering van een miljoen florin voor de tweede verlenging die zij
kreeg van de vorige regering. “Hierover moeten we nog onderhandelen met deze groep”, aldus minister Oduber.

Amigoe 23-04-12: Geen geld Nederland, wel advies voor Valero
ORANJESTAD/DEN HAAG — Nederland zal het creëren van nieuwe banen voor de huidige werknemers
van olieraffinaderij Valero niet direct financieel ondersteunen, maar geeft wel advies. Dat schrijft
demissionair minister Liesbeth Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoord
op vragen van de Tweede Kamer. Volgens premier Mike Eman (AVP) zijn de gesprekken tussen Valero en
Petrochina in een vergevorderd stadium en is er zelfs al een bod gedaan.
De Commissie Koninkrijksrelaties vroeg onlangs welke hulp Nederland biedt, met name op het gebied van
alternatieve werkgelegenheid, nu de olieraffinaderij dreigt te sluiten. Spies schrijft dat tot 2015 nog verschillende
economische projecten van Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden uitgevoerd, een fonds dat Nederland tot 2009
financieel ondersteunde. Ook verwijst ze naar het protocol voor economische samenwerking, dat in oktober vorig
jaar werd ondertekend en dat de ontwikkeling van Aruba als hub tussen Europa en Zuid-Amerika moet
stimuleren. Nederland geeft ook advies over economische ontwikkeling in zijn algemeenheid en legt specifiek
voor de raffinaderij ook contact met mogelijke partners in het buitenland.
Van nieuwe financiële ondersteuning is echter geen sprake, schrijft de minister mede namens haar demissionaire
ambtsgenoot Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. “Indien u met uw vraag
over de Nederlandse bijdrage bedoelt of de Nederlandse regering door middel van directe investeringen in de
economie of het overmaken van financiële middelen wil bijdragen aan het creëren van alternatieve
werkgelegenheid op Aruba, moet ik ontkennend antwoorden. Een dergelijk beleid past niet in de

verantwoordelijkheidsverdeling volgend uit het Statuut, waarbij de individuele landen van het Koninkrijk
zelfstandig hun belangen behartigen”, aldus Spies.
Ook premier Eman zegt in een reactie tegen Amigoe dat het niet binnen de verhouding tussen Aruba en
Nederland past om financiële steun te krijgen. “We krijgen allang geen financiële steun meer. Dat hebben we
samen afgebouwd met de FDA-constructie.” Hij benadrukt dat er ook nooit om financiële steun is gevraagd. “Ik
denk dat de minister dat voor alle duidelijkheid tegen de Kamer heeft gezegd, omdat men in de Kamer vooral
bezorgd is over geldstromen richting het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk. Daar moeten ze geen
zorgen over hebben, want Aruba is daar niet in geïnteresseerd.”
Bod Petrochina
Wel is er steun bij het benaderen van partners voor Valero. Zo ook met Petrochina. Vertegenwoordigers komen
deze week naar Aruba, zegt Eman. De Nederlandse ambassades helpen om visa rond te krijgen, zodat ze zo
snel mogelijk kunnen komen. Premier Eman vertelt, op basis van telefonische gesprekken met topmanagement,
dat het Chinese staatsoliebedrijf Petrochina al een bod heeft gedaan op de raffinaderij. Volgens hem reageerde
Valero hier positief op. Dit is ook de reden voor de delegatie om naar Aruba te komen. Ze gaan de raffinaderij
technisch inspecteren, aldus de premier. Bovendien zijn er gesprekken met Valero en de regering. In de
gesprekken met de regering moet Petrochina haar wensen aangeven en zal de regering uitleg geven over de
belastingregelingen en arbeidswetten van ons eiland. Volgens Eman is ‘de regering erg optimistisch over de
onderhandelingen’. De premier hoopt dat de gesprekken tussen Valero en Petrochina leiden tot verkoop van de
raffinaderij, waarmee het voortbestaan op langere termijn gegarandeerd wordt. Als de raffinaderij wordt gekocht,
heeft de regering afspraken met Valero over de werknemers. Deze moeten geen last hebben van de overgang
naar het nieuwe bedrijf. Alles moet bij het oude blijven.

Amigoe 24-04-12: TNO hoopt op 4,7 miljoen euro voor project Green Aruba
ORANJESTAD — Een consortium van onder meer onderzoeksbureau TNO en de universiteit van Milaan
heeft gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de EU-commissie voor een subsidie van 4,7 miljoen euro
(ruim 11 miljoen florin) voor de uitvoering van het onderzoeksproject ‘The Green Aruba’. Dit maakte
premier Mike Eman (AVP) gisteren bekend bij het Caribische TNO-kantoor in het dr. Edward Cheung
Innovation Center.
Het onderzoeksproject heeft een geplande looptijd van 3,5 jaar. In deze periode vindt, als het projectplan
goedgekeurd wordt, onderzoek plaats naar duurzame ontwikkeling op Aruba en eilanden in de regio, hoger
onderwijs, werkgelegenheid en zakelijke kansen voor kleine ondernemers. “In feite vraag je met dit project
middelen om bepaalde capaciteit en kennis op te bouwen”, legt directeur Jan Ebbing van TNO Caribbean uit aan
Amigoe. Met de fondsen uit Europa is het mogelijk om op Aruba en in de regio kennis op te bouwen en uit te
wisselen op het gebied van groene energie. Volgens Ebbing kunnen bijvoorbeeld studenten, naast de bestaande
faculteiten, dan aan de Universiteit van Aruba (UA) leren over duurzame energie. En met het EU-geld kan deze
kennis door middel van congressen en conferenties in de Caribische regio worden verspreid. “Normaal gesproken
is dat voor deelnemers erg duur. Maar met het geld van de EU hoeft dat niet.”
Naar verwachting krijgt het consortium in de tweede helft van dit jaar antwoord op de aanvraag. Volgens Ebbing
is het moeilijk in te schatten wanneer precies. “We verwachten op z’n vroegst in augustus en op z’n laatst in
december antwoord.” Overigens ontkent Ebbing dat het Green Aruba Project ook over onderzoek naar smart
grids ofwel slimme energienetwerken gaat. Hij zegt dat TNO hier ook onderzoek naar wil doen, maar dat ze nog
niet zo ver zijn.
Premier Eman zei dat de expertise van TNO is gebruikt om de aanvraag te onderbouwen, omdat het ‘één van de
voordelen laat zien van onze samenwerking met TNO’. “Laten we hopen dat het project wordt goedgekeurd en
dat we de noodzakelijke fondsen krijgen.” Ook Ebbing beaamt dat de kans op goedkeuring groter is door de

expertise van TNO. “Wij hebben veel ervaring in dit soort aanvragen. En hoe meer ervaring, hoe groter de kans
op goedkeuring.”
Eucarinet
Zoals gisteren al in Amigoe stond, zijn deze week twee deskundigen van Eucarinet op het eiland om
onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven informatie te geven over de mogelijkheden om mee te doen aan dit
soort Europese mogelijkheden voor onderzoek en innovatie. Eucarinet is een Europees platform dat zich richt op
het bevorderen van Europees-Caribische onderzoeks- en innovatienetwerken. Ze kunnen bedrijven en
instellingen helpen bij het indienen van aanvragen voor Europese fondsen.

Amigoe 26-04-12: PetroChina tekent MOU na bezoek aan Valero
ORANJESTAD — De Arubaanse regering tekende vandaag aan het eind van de ochtend in het Bestuurskantoor
een Memorandum of Understanding (MOU) met vertegenwoordigers van de Chinese staatsoliegigant PetroChina.
Dat bevestigt de secretaris van de ministerraad, Nicole Hoevertsz (AVP), na afloop aan Amigoe. Volgens premier
Mike Eman (AVP) houdt de MOU in dat PetroChina een koop overweegt en dat zij samen met Aruba de komende
weken gaat onderhandelen over een definitieve komst naar het eiland. De Chinese delegatie (zeventien
personen) bracht gisteren al een bezoek aan de raffinaderij. In de komende weken zullen meer technische
inspecties volgen. De premier benadrukt om die reden ook dat het nog te vroeg is om te spreken van een
definitieve koop. “Maar we zijn op de goede weg”, aldus Eman. De premier zei maandag nog dat PetroChina een
bod op de raffinaderij had gedaan. Amigoe nam vanmorgen contact op met woordvoerder Bill Day voor een
reactie, maar hij wilde nog niet reageren op de mogelijke verkoop.

Diversen
Amigoe 12-04-12: Nieuw college van curatoren UA
ORANJESTAD — Minister Arthur Dowers (AVP) van Justitie en Onderwijs heeft drie nieuwe leden benoemd voor
het college van curatoren van de Universiteit van Aruba (UA). UA-rector Glenn Thodé kondigde dit gisteren aan
tijdens een persconferentie. Nadat verschillende leden van het college onlangs hun ontslag indienden was het
aan de minister om een aantal nieuwe leden te zoeken om zo in ieder geval tot het minimum van vier te komen.
De recent benoemde president-curator Fred Gibbs wordt vanaf nu bijgestaan door Myriam Gonzales, directeur
van de Centrale Bank van Aruba (CBA), advocate Annemarie Verblackt en korpschef Dolfi Richardson. Het
college van curatoren van de UA is het hoogste orgaan binnen de universiteit. Deze neemt beslissingen op
gebied van beleid en controleert de financiën, evenals de andere organen binnen de universiteit. Het college van
curatoren komt vier keer per jaar samen.

Amigoe 13-04-12: Rietveld gaat door met één bacheloropleiding
ORANJESTAD — De Gerrit Rietveld Academie uit Nederland start in het nieuwe schooljaar met één
bacheloropleiding: Arts, 3D-Design & Architecture op Aruba. Ook wordt voor de tweede keer de
vooropleiding aangeboden.
Dit kwam uit het gesprek dat gisteren plaatsvond tussen Alice van Romondt, beleidsadviseur van Cultuur-minister
Michelle Winklaar (AVP) en een vertegenwoordiger van de Amsterdamse kunstacademie. De
architectuuropleiding is door docenten van de Nederlandse school voor Aruba aanbevolen, zo laat Van Romondt
vanochtend weten aan Amigoe. Waarom juist voor deze opleiding is gekozen, is bij haar echter niet bekend. Ook
over de inhoud van de opleiding kan ze nog geen informatie geven. De complete planning krijgt ze begin mei, zo
laat ze weten.

Eerder werd nog gesproken over de komst van de twee bacheloropleidingen Grafisch Ontwerp en Beeldende
Kunst, maar het blijft voorlopig bij een opleiding. Van Romondt stelt echter dat er altijd is gesproken over de
komst van één opleiding en kan geen reden geven voor deze vermindering. “Ik weet niet of er misschien
verschillende modules zijn samengevoegd tot één opleiding.” De bacheloropleiding en vooropleiding hebben
allebei plaats voor twintig studenten. Dat hoeven niet alleen studenten uit Aruba te zijn, ook uit Nederland en
andere landen kunnen studenten zich opgeven voor de opleiding op ons eiland. Van Romondt: “Heel graag zelfs,
dan krijgen we een leuke uitwisseling. Het is ook het doel om er iets internationaals van te maken.”
Begin mei wordt alles geformaliseerd, aldus de beleidsadviseur, en daarna opent de inschrijving. Voor Arubanen
bedraagt het lesgeld 1200 florin per jaar. Nederlanders betalen 1728 euro per jaar en studenten uit de regio en de
Verenigde Staten betalen 1200 dollar per jaar. Van Romondt legt uit dat Nederlanders hetzelfde bedrag als in hun
thuisland betalen, omdat zij studiefinanciering ontvangen. Het lesgeld van 1200 dollar is volgens haar
gelijkgetrokken met andere opleidingen in de regio. Arubanen die in Nederland aan Rietveld Academie gaan
studeren, betalen ook het eurobedrag.
Even leek het erop dat Rietveld helemaal niet meer met een opleiding op Aruba zou starten, omdat de
Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Halbe Zijlstra (VVD), had besloten dat
HBO-scholen geen opleidingen in het buitenland meer mochten verzorgen. Dit bleek echter geen effect te hebben
op Rietveld en op Aruba.

Vervolgstudie
Van Romondt is erg blij met het resultaat van de eerste vooropleiding van Gerrit Rietveld Academie die het
afgelopen jaar werd aangeboden. Twintig studenten startten, waarvan na een aantal afvallers er nu zes in
Nederland aan Rietveld gaan studeren. “Hun eigen keus”, voegt de beleidsadviseur daaraan toe. Eén student
start in Nederland met de docentenopleiding en drie studenten blijven hier om hoogstwaarschijnlijk hier verder te
gaan met Rietveld, vertelt ze. “We zijn blij dat we deze leerlingen met een vervolgstudie hebben kunnen helpen.”

* * * * * * *

