
Februari 4, 2013 
Buurtbewoners Windpark Urirama ARU starten rechtszaak! 

 
Buurtbewoners verenigd in Affected Residents Urirama (ARU) zijn donderdag 
weggelopen uit het parlementaire debat over Urirama. “We zijn hevig teleurgesteld 
over de wijze waarmee de regering met onze zorgen omgaat” zegt een ARU 
woordvoerder. “Het debat ging alleen over politieke meningsverschillen waarbij 
ingediende en bekende feiten, cijfers en onderzoeken naar willekeur geciteerd en 
misbruikt werden om het eigen gelijk te bewijzen en politiek te bedrijven.” 
 
Het is de verantwoordelijkheid van een regering om de belangen van haar volk te 
beschermen en te behartigen. Maar het enige wat ARU signaleert is dat bewijsvoering 
ten laste van de bewoners is komen te liggen en men redeneringen en redenenen voor 
het bestaansrecht van dit project hanteert die niet ingegeven worden door feiten en 
bewijs. 
 
ARU is altijd open geweest in haar wensen, bedoelingen en plannen. De bewoners 
hebben eerst de weg van de diplomatie bewandeld om de regering bewust te maken 
van de gevaren in verband met de aanleg van dit windpark. ARU heeft geld uit eigen 
zak betaald om experts op het gebied van geluid en gezondheid in te vliegen voor 
presentaties op Aruba aan zowel de regering, belanghebbende partijen, bewoners en 
publiek. 
 
Er zijn bezwaarschriften met circa 5.000 handtekeningen verzameld tegen het 
uitgeven van de hindervergunning, terwijl tot op vandaag hier nog niet op is 
gereageerd en de wettelijke termijn voor het nemen van een beslissing of reactie 
conform de Hinderverordening  allang verstreken is. Daarentegen hebben de 
zogeheten “voorbereidende werkzaamheden” plaatsgevonden in het natuurgebied, 
terwijl de vergunning nog niet is afgegeven. 
 
Het enige wat duidelijk is geworden tijdens het debat van 31 januari en 1 februari j.l. 
is dat vragen en zorgen van de bewoners niet worden geadresseerd en de gewenste 
‘transparantie van bestuur’ ver te zoeken is op Aruba. Betrokken bedrijven, instanties 
en de regering gedragen zich alsof de voortgang van het project Windpark Urirama 
een feit is. 
 
Affected Residents Urirama ziet geen andere weg dan het starten van een kort geding 
om het welzijn van onze families en de omgeving te beschermen. Dit door te eisen dat 
de werkzaamheden te Urirama worden gestaakt en gestaakt gehouden totdat men over 
de benodigde vergunningen beschikt en daartoe de benodigde procedures worden 
doorlopen. Het kort geding is op vrijdag 1 februari om 15:15 ingediend en in 
ontvangst genomen bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.  
 
De groep van verenigde buurtbewoners te Urirama doet een beroep op alle 
buurtbewoners van Noord en bewoners van Aruba in het algemeen om niet 
ongesubstantieerde informatie zomaar aan te nemen. Zoals een van de slachtoffers 
van de effecten van windturbines heeft gezegd, tijdens hun presentatie op Aruba was: 
“Onze grootste schuld was dat we blindelings geloofden in wat de 
projectontwikkelaar en onze gezagvoerders aan ons vertelden, dit zonder een 
deugdelijk eigen onderzoek te doen en bewijs te eisen van de voorgelegde gegevens.”  


