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  Jan de Ruijter heeft onder meer als manager van grote en kleine hotels ruime ervaring in het
toerisme. Over die ervaring, gecombineerd met nieuwe ontwikkelingen in Aruba’s belangrijkste
economische sector, schrijft hij wekelijks in deze krant. Hij verneemt graag uw reacties via
j.deruijter@yahoo.com .

Wordt Alto Vista het nieuwe schandaal?

Ik ben mijn leven lang een trouwe lezer van Amigoe geweest en lees de krant elke dag.
Daardoor heb ik kunnen bijhouden dat onze regering vanaf haar aantreden in oktober 2009
gemiddeld elke anderhalve maand een aanstootgevende zaak veroorzaakte, waarmee zij
zichzelf steeds weer opnieuw in opspraak brengt. 

Een kleine greep: Scientology Gate en the Way to Happiness, aankoop van vuilniswagens,
trailers voor scholen, PPS-financiering (Publiek Private Samenwerking), tram, raffinaderij. Nu
moeten er coûte que coûte tien nieuwe windmolens van 145 meter hoog worden bijgebouwd op
het mooiste stukje natuur van Aruba, vlak achter de kapel van Alto Vista, waarmee de bevolking
en de toeristen een enorme authentieke belevenis ontnomen wordt dat permanent verknoeid
wordt. Aruba gaat nu één van de peilers van het toch al zo kwetsbare toerisme verliezen. Naast
zon, zee, strand, vertier en gezelligheid is de natuur aan de noordkust een heel belangrijke
attractie voor de toeristen die Aruba bezoeken. En dus vraag ik overal waarom die tien
windmolens juist bij Alto Vista tot aan Tierra del Sol moeten staan. Het verknoeit de gehele
noordkust. Laat men zich niet verkijken op het belang voor het toerisme. Amerikanen
ontsnappen voor vijf tot zeven dagen uit hun waanzinnig hectische leven in Amerika en komen
hier volkomen uitgeblust aan, snakkend om te unwinden en bij te komen en vinden dan rust en
vrede aan de noordkust en bij Alto Vista. 

Er waren mij twee redenen gegeven die beide schijnredenen bleken. Dat als het windstil zou
zijn bij Vader Piet, dan was er tenminste nog wind bij Alto Vista. Nonsens, als het windstil op
Aruba is, is het overal op Aruba windstil. Dat er door de locatie op Alto Vista minder totale
CO2-uitstoot zou zijn. Nonsens, dat is al volkomen weerlegd, ook tijdens de hoorzittingen bij het
parlement. Gezien het grote belang vroeg ik door en kreeg ik vanuit bestuurskringen zelf het
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kennelijk ware antwoord, dat voor mij een dieptepunt van mijn 40-jarig verblijf op Aruba is. 

Het windmolenproject bij Vader Piet is een MEP-project, afkomstig van voormalig premier Nel
Oduber. Hoe kon ik na 40 jaar op Aruba te zijn, dan nog niet weten dat het onmogelijk is voor
de groene partij en premier Eman om het gele windmolenproject van MEP uit te breiden.
Daarom moet bij Alto Vista een eigen AVP-windmolenpark komen. Daar gaat het om. Mocht u
als lezer minder dan 40 jaar op Aruba zijn, dan heeft u het volste recht hier helemaal niets van
te begrijpen, maar mij werd het kwalijk genomen dat ik dit nog niet begrepen had, ik had dat
toch moeten weten. 

Inmiddels nemen de protesten op Aruba toe. Ook monseigneur Secco, leider van het bisdom
van Willemstad, en pater Lampe nemen zeer terecht stelling; Alto Vista behoort tot de 100
beschermde religieuze plaatsen van de katholieke kerk, waar Aruba’s niet-katholieke premier
toch alle respect voor zou moeten hebben. De tien nieuwe windmolens horen op het park Vader
Piet. Gisteren hoorde ik de volgende leuke, treffende en goede vergelijking: als we er ooit op
Aruba een tweede raffinaderij moeten bijbouwen, waar zouden we die dan plaatsen? Bij de
vuurtoren op Noord of misschien op San Nicolas ? “I have nothing further”, zei de openbare
aanklager.

Op de valreep kreeg ik nog een ultieme poging te verwerken voor een wat ‘logischere’ uitleg.
Nog een tweede installatie erbij op Vader Piet zou duurder zijn dan de installatie op Alto Vista.
Nou, de logica daarvan ontgaat ons geheel, alsof er geen ‘economy of scale’ bestaat. Twee bij
elkaar is duurder als twee apart? Maak dat een ander wijs. Maar over duur gesproken, het blijkt
nu ook dat de financiering niet goed is berekend en dat bij de kosten van 100 miljoen dollar
geen rekening werd gehouden met investeringen voor noodzakelijke opslag van energie, waar
nog eens 40 miljoen dollar voor nodig is, wat ook nog 5 miljoen dollar per jaar aan onderhoud
vergt. Het is een drama eerste klas aan het worden, omdat de regering het zo nodig vond om
alle plannen stilletjes en in het geniep te maken. Schrijvend over al deze miljoenen herinner ik
me de zakenlui die ik na de ondertekening van de contracten, jubelend feest zag vieren in het
restaurant Pure Beach, met champagne, sigaren en cognac. Geen wonder, de bestaande
bestelling wordt nog verder uitgebreid. Het is een schande. 
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