--------------------------------------------Landsverordening tot vaststelling
van de begroting van het ministerie
van Toerisme en Transport voor het
dienstjaar 2009
--------------------------------------------MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen
In 2009 zal het beleid zowel voor wat betreft Toerisme als
Transport gericht zijn op consolidatie. De ontwikkelingen die zich
hebben voorgedaan in 2008 zullen in 2009 doorwerken en zullen de
voorliggende periode in belangrijke mate beïnvloeden. De steeds
stijgende olieprijzen hebben hogere brandstofprijzen tot gevolg,
welke weer worden doorberekend in de reistarieven. Dit heeft een
negatief effect zowel op het toerisme als op het transportwezen.
Aruba’s grootste toeristenmarkt, de Verenigde Staten, ziet
zich geconfronteerd met een stagnerende economie, die zich zelfs op
de rand van een recessie bevindt, hetgeen niet bevorderlijk is voor
het toerisme naar Aruba. Venezuela, Aruba’s tweede toeristenmarkt,
kampt met problemen vanwege de restrictieve deviezenpolitiek, die
niet alleen het reizen voor de Venezolaanse toerist moeilijker maakt,
maar hem tevens beperkt in zijn uitgaven. Alhoewel de Europese
markt perspectieven biedt door de sterke Euro, waardoor Aruba voor
de Europese toerist goedkoper wordt, is van de andere kant
marktbewerking moeilijk omdat voor promotie in Europa aanzienlijk
meer moet worden betaald dan voorheen. Daarenboven werkt de
invoering in Nederland van een extra belasting op intercontinentale
vluchten (‘de vliegtax’) zeker niet positief in deze.
Consolidatie in 2009 is dan ook gezien het voorgaande een
logischerwijs noodzakelijke keuze. Doch ook voor consolidatie
zullen extra inspanningen en acties vereist zijn, zowel zijdens de
publieke sector als in de private sector. Intensivering van
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marketingactiviteiten in de diverse markten heeft stijging van de
kosten tot gevolg en vraagt mitsdien om extra middelen. Wenst
Aruba haar positie in de toeristenindustrie te behouden en daarmede
haar belangrijkste economische pijler te beschermen dan zullen
noodzakelijkerwijs extra middelen daartoe beschikbaar moeten
worden gesteld.
De ondergetekende zelf en de onder zijn ministerie
ressorterende directies, diensten en NV’s zijn in nauwe
samenwerking met de private sector constant actief bezig met het
zoeken naar en uitdiepen van mogelijkheden, met als doel het
waarborgen van de Arubaanse Toeristenindustrie. De resultaten
hiervan kunnen reeds nu positief worden genoemd. Zo zal in oktober
2008 Dimensione Turismo met een tweewekelijkse chartervlucht
beginnen vanaf Milaan in Italië. First Choice heeft een extra vlucht
aan haar schema toegevoegd thans uit Manchester. Positief valt ook
te noemen de bereidheid van de private sector in actieve participatie.
Zo heeft de Aruba Hotel&Tourism Association (AHATA) reeds
extra gelden besteedt om de stoelencapaciteit in vliegtuigen uit
Venezuela te vergroten.
Ondergetekende is er dan ook van overtuigd dat Aruba door
een gezamenlijke inspanning en bundeling van krachten haar positie
in de toeristenindustrie in 2009 zal kunnen consolideren.
Ondergetekende zal thans aandacht besteden aan de
verschillende directies, diensten en N.V.’s onder hem ressorterende.
Toerisme
Door de Directie Toerisme is een meerjarenbeleidsplan
ontworpen dat zich uitstrekt van 2006 tot en met 2010. Dit plan “Un
Aruba dushi pa Biba, ta un Aruba dushi pa Bishita” welke aan het
parlement is gepresenteerd dient ook als basis van het door de Aruba
Tourism Authority (ATA) te voeren beleid in 2009. De ATA stelt
zich daarbij ten doel: stimuleren van het inkomend toerisme naar
Aruba waardoor zowel de private als de publieke sector in
economische zin profiteert.
Concreet vertaald betekent dit:
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-

streven naar een bezettingsgraad van minimaal 78% voor de
hotels;
streven naar een verhoging van de gemiddelde uitgave per
bezoeker;
streven naar diversificatie teneinde de afhankelijkheid van een
enkele doelmarkt te verkleinen.

Activiteiten
Ter verwezenlijking van deze doelstellingen zullen de
activiteiten van ATA verdeeld worden in productontwikkeling en
marketing.
Productontwikkeling zal gericht zijn op zowel verbetering
van het fysieke product zelf als van de dienstverlening. De
Marketing activiteiten worden onderverdeeld in:
- Advertenties
- Promoties
Het plaatsen van advertenties bij verschillende media zal gericht zijn
op de doelgroep, dat wil zeggen die groep cliënten waarvan verwacht
mag worden dat zij de grootste potentie heeft om Aruba als
(vakantie) bestemming te kiezen. Het organiseren en/of
ondersteunen van promoties zal gericht zijn op de positieve
beïnvloeding van de naamsbekendheid van Aruba.
Verkoop activiteiten
De verkoop activiteiten zullen gericht zijn op:
- Het organiseren en/of bijwonen van op toerisme gerichte
activiteiten in diverse markten om de naamsbekendheid van Aruba
onder consumenten, reisorganisaties en reisagenten te vergroten.
- Het organiseren en/of bijwonen van conferenties, vergaderingen
en dergelijke van reisorganisaties en toeristische organisaties
teneinde deze te stimuleren om Aruba als toeristische bestemming te
verkopen en om netwerken op te bouwen en/of te onderhouden met
personen of organisaties die belangrijk zijn voor de
naamsbekendheid, bereikbaarheid en verkoopbaarheid van Aruba als
toeristische bestemming.
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Public Relations
De verkoop activiteiten zullen gericht zijn op:
- Het positief in het nieuws brengen van Aruba in de ruimste zin
des woords, via contracten met diverse media om Aruba’s
naamsbekendheid te stimuleren.
- Het informeren van de media in geval zich negatieve
ontwikkelingen met betrekking tot het imago van Aruba voordoen,
teneinde deze om te buigen in positieve zin, althans om de negatieve
effecten zoveel mogelijk te beperken.
ATA verwacht dat op grond van bovenstaande activiteiten en
een nauwe samenwerking met de private sector Aruba haar positie in
de toeristenindustrie zal weten te behouden. De mate waarin
bovenstaande activiteiten gerealiseerd kunnen worden, is afhankelijk
van de beschikbare financiële ruimte.
Onderstaand volgt een lijst van de benodigde middelen
alsmede waaraan deze zal worden besteed:
1. $300.000 extra investering voor reclame in de Verenigde Staten.
2. $100.000 voor het aantrekken van de COPA.
3. $400.000 aanvullende fondsen ter intensivering van activiteiten
in bestaande markten en het aanboren van nieuwe markten als
gevolg van de komst van COPA.
4. $50.000 additionele ondersteuning voor de charter uit Italië
teneinde succes te waarborgen, hetgeen als voorbeeld kan dienen
voor andere maatschappijen.
5. $100.000 als aanzet tot ondersteuning van de komst van een
mogelijk nieuwe charter operatie uit Zweden.
6. $150.000 voor ondersteuning van een mogelijk nieuwe vlucht uit
Duitsland.
7. $100.000 voor nieuwe charters uit U.K.
8. $400.000 extra marketing investering in Europa.
Cruise Toerisme
Het behoeft geen betoog dat ook het cruise toerisme
moeilijke tijden tegemoet ziet.
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De stijgende brandstofprijzen brengen Aruba in een steeds nadeliger
concurrentiepositie ten opzichte van andere Caraïbische eilanden.
Door haar ligging in het uiterste zuiden heeft Aruba reeds in
2006 de gevolgen hiervan moeten ondervinden toen Carnival
Destiny besloot Aruba niet meer aan te doen wegens de toen al hoge
brandstofkosten. Een voorspelling voor 2009 valt dan ook in dit
stadium nog niet te geven daar de cruise lines pas in het derde
kwartaal van het jaar hun plannen bekend maken. Thans is ook voor
Aruba belangrijk, dat Puerto Rico als “homeport” blijft bestaan,
omdat anders de cruises van 7 dagen Aruba niet meer zullen
aandoen. De ontmanteling van Puerto Rico als hub voor het
Caraïbisch gebied is momenteel onderwerp van nadere bestudering.
Voorlopige prognoses geven voor het jaar 2008 aan dat 326
cruiseships en 582.236 passagiers naar Aruba komen. Voor 2009
wordt dit geschat op 297 cruiseships met 530.442 passagiers. Voor
2009 is dit derhalve een stabilisatie van het aantal
cruisebootpassagiers van zo rond de half miljoen. Cruise-lines die
Aruba als homeport zullen gebruiken in 2009 zijn tot nu toe P&O
cruises en Pullmantur.
Transport
Directie Luchtvaart
De doelstelling van de Directie luchtvaart, zoals vastgesteld
in het Landsbesluit instelling Directie Luchtvaart, is:
‘Het bevorderen van een ordelijk, veilig en efficiënt beleid van het
Land Aruba met betrekking tot nationale en internationale
burgerluchtvaart’. De Directie Luchtvaart streeft naar de
verwezenlijking van haar doelstelling door middel van het uitvoeren
van tenminste de navolgende taken:
a. het voorbereiding van het luchtvaartbeleid en van de in verband
daarmede wenselijke wetgeving;
b. het houden van toezicht op de naleving van de wetgeving en de
toepasselijke internationale overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen op luchtvaartgebied;
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c. het afgeven van vergunningen en andere
voorgeschreven bescheiden inzake de luchtvaart.

wettelijk

ICAO audit
De ICAO heeft in 2008 een audit uitgevoerd op het
Koninkrijk der Nederlanden van 1-18 april 2008, waarbij al de drie
Koninkrijksdelen apart werden beoordeeld. Het eindverslag zal
begin 2009 beschikbaar zijn. Het door de Ministers van Transport
van
de
drie
Koninkrijksdelen
in
2006
getekende
“Samenwerkingsprotocol” op het gebied van de burgerluchtvaart
heeft positief gewerkt op de voorbereiding en het uiteindelijke
resultaat voor het Koninkrijk. Het een en ander dient nog gedaan te
worden op het gebied van regelgeving, werkprocedures en
organisatie in 2008 en begin 2009, nu dat de luchtvaartverordening
onlangs door het Parlement is goedgekeurd.
Reorganisatie Directie Luchtvaart:
Mede gelet op de aanbevelingen van het ICAO audit 2008 zal
de Directie Luchtvaart worden gereorganiseerd. De werkzaamheden
hiervoor zijn al begonnen, in nauwe samenwerking met de Directie
Personeel en Organisatie, teneinde te komen tot een gezamenlijk
actieplan/advies. Implementatie hiervan zal, gezien de
werkzaamheden die nog dienen te geschieden, in 2009 plaatsvinden.
Luchtvaart Politiek
De toenemende brandstofprijs maakt het steeds moeilijker
voor luchtvaartmaatschappijen om rendabel te blijven vliegen.
Hierdoor hebben bepaalde luchtvaartmaatschappijen in 2008 al laten
weten dat zij bepaalde routes niet meer zullen vliegen. Dit heeft
nadelige invloed op de “airlift” voor Aruba.
Het beleid van de Directie Luchtvaart, afgestemd met de
Minister van Toerisme en Transport, gaat zich dan ook richten op het
zoveel mogelijk behouden van het bestaande netwerk en waar
mogelijk dit netwerk uit te breiden met extra frequenties. Daarnaast
zal de ondergetekende pogen nieuwe routes te openen en andere
luchtvaartmaatschappijen bereid te krijgen naar Aruba te vliegen. Dit
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alles om de bestaande “air lift” te behouden en indien mogelijk
vergroten.
Waar nodig zal de Directie Luchtvaart de bestaande
luchttransportovereenkomsten met andere landen aanpassen, of juist
nieuwe overeenkomsten aangaan, om het gewenste beleid te kunnen
realiseren.
Certificerende en toezichthoudende taak:
De Directie Luchtvaart heeft naast beleidsvorming, een
certificerende en toezichthoudende taak op het gebied van luchtvaart.
Hierbij dienen verschillende luchtvaartactiviteiten en personen te
worden gecertificeerd, conform vastgestelde normen, waarna hierop
toezicht gehouden dient te worden ter waarborging van de
vastgestelde normen, conform de wettelijke verplichtingen
voortvloeiende uit de Luchtvaartverordening van Aruba (AB 1989
GT 58).
Deze werkzaamheden strekken zich uit tot de volgende
gebieden: luchtverkeersbeveiliging, de Aruba Airport Authority N.V.
en de andere kleinere luchthaven, lokale en internationale
luchtvaartmaatschappijen, luchtvaartuigen (met een groot
internationaal karakter, gezien het internationale registratie
programma), onderhoudsbedrijven, luchtvarenden en nietluchtvarenden. Voor een goede uitvoering van haar taak is vereist dat
de Directie Luchtvaart te allen tijde dient te beschikken over hoog
opgeleide inspecteurs.
Apparatuur:
Land Aruba beschikt thans over een modern en nieuw
navigatie- en communicatie systeem, bereikt door een goed geplande
kapitaalinvestering in apparatuur die plaats vond tussen de jaren
2003 en 2007 (zie lijst hieronder). Ter handhaving van dit systeem
en ter blijvende waarborging van een veilig vliegverkeer dient de
Directie Luchtvaart voldoende middelen te begroten voor het
onderhouden en het ijken/kaliberen van de genoemde luchtvaart
apparatuur. Door jaarlijkse veroudering van de apparatuur zal de
vraag naar onderhoud toenemen, waardoor het te reserveren bedrag
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navenant jaarlijks zal stijgen. De volgende apparatuur valt te
noemen:
2003
2003
2004
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007

Voice recording System
Afl. 15.000,00
UPS Power back-up System
Afl.
4.000,00
ILS/DME
Afl. 1,170,000.00
VOR/DME en navigatiekaarten
Afl. 828,000.00
ATIS
Afl. 150,000.00
MEVAII Project/X.25Protocol Converter
Afl. 50,000.00
Batterijen
Afl.
4,000.00
Flight Data Procesor
Afl. 1,100.000.00
Voice Switch Communication System
Afl. 480,000.00
VHF Direction Finder
Afl. 510,000.00
VHF Zender and ontvangers
Afl. 280,000.00

Totaal -------------------------------------------- Afl. 4,591,000.00
Aruba Airport Authority (AAA NV)
Op grond van haar meerjaren ontwikkelingsplan heeft de
AAA NV in 2008 + $ 33.000.000 geïnvesteerd ter verhoging van
veiligheid van het vliegverkeer alsmede service-verlening aan
gebruikers van de luchthaven. Zo is ter voldoening aan de ICAO
veiligheidsvoorschriften het RESA project (Runway End Safety
Areas and Approach Lighting) uitgevoerd en wordt conform het
Masterplan de “Runway, taxiway en apron, airfield lighting
aereodrome signs apron masts en fencing” gerehabiliteerd.
In 2009 zal op grond van het Businessplan nog eens Afl.
30.000.000,- worden geïnvesteerd in infrastructuur, renovatie en
upgrading met het doel een veilige, representatieve en aantrekkelijke
luchthaven te verwezenlijken. Opgemerkt dient te worden dat alle
genoemde investeringen zullen geschieden uit de eigen begroting
van AAA NV.
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Meteorologische Dienst
Algemeen
Met de uitvoering van haar taken, streeft de Meteorologische
Dienst naar de bewaking van de veiligheid van de samenleving tegen
maatschappij-ontwrichtende weersituaties en tegen slecht
weersituaties in het algemeen. Met haar dienstverlening draagt de
dienst eveneens bij tot ondersteuning van de sociaaleconomische
ontwikkeling van de gemeenschap.
Naast de consolidatie van de normale taken van de
Meteorologische Dienst, zal aandacht worden besteed aan de
volgende aspecten.
Apparatuur
Met de vervanging op de Koningin Beatrix luchthaven van
het FMC-8 systeem door een uiterst moderne SUTRON
AWOS/DCP (Automatic Weather Observing System and Data
Collection Platform), beschikt de Meteorologische Dienst Aruba
over een volledig geautomatiseerd en gestandaardiseerd registratieen opslag systeem.
Het AWOS/DCP systeem wordt gebruikt ter ondersteuning
van de meteorologische dienstverlening, de vliegveiligheid conform
WMO/ICAO voorschriften en het World Weather Watch programma
van de WMO. Op verzoek van de Directie Luchtvaart is rekening
gehouden met de “ICAO requirements for a precision approach
runway intended for Category I operations”. Hierdoor worden ook
Runway Visual Range-apparatuur en ceilometer waarnemingen
uitgevoerd.
Gedurende het jaar 2009 zal dit systeem verder worden
“gecustomized” door de afdeling Technische Dienst en ICT van de
(Meteorologische Dienst Nederlandse Antillen en Aruba om de
luchtvaartmeteorologische dienstverlening optimaal af te stemmen
op de additionele - en specifieke behoeftes van de (luchtvaart-)
gebruikers.
De
momenteel
in
gebruik
zijnde
GVAR
weersatellietontvangstapparatuur dateert uit 1999 en is inmiddels
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verouderd. Het onderhavige systeem dient gezien de nieuwe
technologische ontwikkelingen gedurende het begrotingsjaar 2009
vervangen te worden.
Naast
bovenvermelde
apparatuur
beschikt
de
Meteorologische Dienst over haar eigen SIGMET Radar
Workstation. De radargegevens zijn afkomstig van de weerradar te
Mahuma, Curaçao. De digitale radarbeelden zijn beschikbaar gesteld
als onderdeel van het meteorologische dienstverleningspakket zoals
overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst met de
Nederlandse Antillen.
Meteorologische Telecommunicatie
Het huidige telecommunicatienetwerk wordt gedurende het
jaar 2009 verder geoptimaliseerd door de integratie van breedband
internet en VSAT-apparatuur met de MetLab2 “Forecaster’s
Workstation”. Ook het datanetwerk tussen de samenwerkende
meteorologische diensten van Aruba en Nederlandse Antillen ten
behoeve van de uitgifte van slecht weer-, storm- en
orkaanwaarschuwingen en voor verspreiding van het dagelijks
weerbericht, zal qua capaciteit uitgebreid moeten worden. Tevens zal
het BriefNet softwarepakket worden geïntroduceerd, hierdoor
kunnen briefings aan piloten over het internet of Local Area
Network worden gegeven.
Personeel
Operationele meteorologen:
Zoals reeds in voorgaande jaren het geval was, is het
wederom moeilijk gebleken om op Aruba personeel te werven met
de vereiste vooropleiding (minimaal HAVO met wis- en
natuurkunde) om uitgezonden te worden voor de “forecasters”opleiding.
Ingevolge artikel 7 sub 5 van de Samenwerkingsregeling, die
het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
mogelijk maakt, zijn de twee landen een overeenkomst aangegaan,
waarin de diverse aspecten van operationele samenwerking op
meteorologisch gebied wordt geregeld. Naast vermelding van
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verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent deze overeenkomst
met name ook een regeling van de wederzijdse financiële
consequenties. Op 8 juni 1995 is de “Overeenkomst inzake de
gezamenlijke verzorging van de meteorologische dienstverlening
van de Nederlandse Antillen en Aruba” ondertekend en bekrachtigd
door de betrokken ministers van beide landen.
Daar het protocol zoals vermeld uitgaat van het handhaven
van één meteorologische instantie voor beide landen, welke om
doelmatigheidsredenen vrijwel identiek is aan de organisatie van de
Meteorologische Dienst vóór het ingaan van de aparte status van
Aruba binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij een
aanzienlijk deel van de meteorologische dienstverlening ten behoeve
van Aruba wordt verricht door de Nederlandse Antillen, werd
derhalve rekening gehouden met naar rato doorbelasting van de
daaraan verbonden kosten door de Nederlandse Antillen aan Aruba.
Deze samenwerking verloopt zeer soepel en bevredigend
voor beide landen en ook gedurende dit begrotingsjaar wordt
continuering hiervan beoogd, waarbij rekening wordt gehouden met
het streven van Aruba naar een meer verzelfstandigde
Meteorologische Dienst. De samenwerking vindt steeds plaats op
basis van realistische overwegingen van beschikbare financiële
middelen, voldoende geschikte menskracht en prioriteitstelling van
de regering. De samenwerking tussen de landen wordt regelmatig
getoetst middels vergaderingen op ambtelijk niveau.
Directie Scheepvaart
Algemeen
Het beleid van de Directie Scheepvaart zal voor het
begrotingsjaar 2009 gericht zijn op verdere uitwerking van het reeds
op 1 juli 2006 geïnitieerde twinningsproject. Zoals bekend is de
twinning begonnen met de aanpak van de wijziging van wetgeving.
De wetgevingsproducten die reeds in conceptvorm zijn voorbereid
zijn de navolgende:
1. Vaartuigenverordening 2008
2. Havenverordening Aruba

12
3. Beloodsingsverordening
4. Zee-(luchthaven) identificatieregeling
Gelijktijding met de aanpak van de wetgeving op het gebied
van de vaartuigen en openbare wateren, werd het traject ingeslagen
om zorg te dragen voor de nautisch – technische verbetering van het
personeel dat werkzaam is in deze sector.
Stage nautisch/administratief/beleids personeel
Binnen de Directie Scheepvaart is een vijfjarig project
gaande. Het nautisch personeel van Directie Scheepvaart heeft
deelgenomen aan theorie- en praktijkcursussen. De cursisten hebben
gedurende een periode van 9 weken intensief gewerkt aan het
vergaren van kennis op het gebied van het inspecteren van
vaartuigen die worden gebruikt in de lokale vaart.
Speciale aandacht werd besteed aan die vaartuigen welke
gebruikt worden in de bedrijfsmatige vaart (watersport). Het ligt in
de bedoeling om vervolgens een inventarisatie te maken van de
ongeveer 260 vaartuigen, uitgezonderd jetski’s en waverunners, die
deelnemen aan de lokale commerciële vaart. Deze inventarisatie
omvat mede de historische conditie van de vaartuigen alsmede de
veiligheidsconditie.
Gelet op het feit dat de upgrading van het personeel, in casu
het nautisch personeel, is geschied met het doel de afdeling inspectie
van de Directie Scheepvaart onafhankelijk als inspectiedienst voor
Aruba te laten fungeren, is voor de navolgende aanpak gekozen.
In het jaar 2009 wordt geprojecteerd om voor een periode
van twee weken elk nautisch personeelslid in de gelegenheid te
stellen om een stage te kunnen lopen op de Nederlandse Antillen
(Eilandgebied Curacao). De directeur heeft geopteerd voor
samenwerking met de Nederlandse Antillen omdat de
uitgangspunten voor zo’n samenwerking reeds zijn opgenomen in
het protocol van de samenwerkingsregeling 1986. De stage op de
Antillen zal het personeel overigens in staat stellen om ervaring op
het gebied van inspectie van zeeschepen te verwerven.
Daarnaast zullen ook stages worden georganiseerd ten
behoeve van het administratief personeel alsmede het personeel
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werkzaam binnen de afdeling Beleid. De stageduur van
laatstgenoemde groep zal veel korter worden. De stages voor
administratief personeel worden verantwoord door de introductie van
een nieuw registratiesysteem, waaraan een tarief regelingsysteem
gekoppeld is. De inspectie van vaartuigen wordt eveneens
onderworpen aan een tariefregeling die een aparte administratie zal
eisen.
De toekomstige bedrijfsvoering van de Directie Scheepvaart
brengt met zich mee dat er ook een onderafdeling
veiligheidscertificering in het leven zal worden geroepen. Bedoelde
afdeling zal zich bezighouden met de inschrijving, het bijhouden en
de intrekking van de veiligheidscertificaten.
Aruba Ports Authority (APA NV)
In 2008 is door de Raad van Ministers besloten een extern
internationaal bureau in de arm te nemen teneinde duidelijkheid te
verschaffen omtrent de mogelijkheden met betrekking tot de
verhuizing van de containerhaven naar Barcadera. Dit nadat in
december 2007 de tot op dat moment gevoerde onderhandelingen
met Royal Caribbean Cruise Lines na anderhalf jaar op niets
uitliepen.
De Regering acht het noodzakelijk, mede gegeven de wens
tot ontwikkeling van het Bushiri hotelcomplex, antwoord te geven
op de vraag of en wanneer de verhuizing van de containerhaven zal
plaatsvinden. De opdracht aan het extern bureau is om uiterlijk
september 2008 duidelijkheid te verschaffen zodat begin 2009 een
aanvang kan worden gemaakt met de verhuizing. Tevens kan alsdan
duidelijkheid en zekerheid worden verschaft omtrent datum en
bestemming van het te ontwikkelen vrijkomend gebied. De
uitvoering van de plannen met betrekking tot de haven is een
aangelegenheid van de APA NV, die in dat kader het
vennootschappelijk belang dient voorop te stellen.
Ondergetekende blijft hierbij van mening dat dit belang het
beste wordt gediend door het houden van openbare aanbestedingen
zoals reeds eerder aan het Parlement medegedeeld.
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Openbaar Vervoer
DOPV
De reorganisatie van de Directie Openbaar Personenvervoer
dat in 2008 werd voortgezet zal in 2009 worden afgerond.
Deze Directie zal na de reorganisatie geconverteerd zijn van een
uitvoerende/adviserende Directie in een beleidontwikkelende en
coördinerende Directie.
Op grond van de structuurnota Wegvervoer is de Directie
voornemens de navolgende projecten in 2009 uit te voeren:
- invoering taximeters;
- structurering bus - en taxivervoer;
- infrastructurele voorzieningen ten behoeve van een vlotte
doorstroming van het openbaar vervoer;
- automatisering; en
- implementatie mobiliteitsbeleid.
Arubus NV
Het behoeft geen betoog dat Arubus NV moeilijke tijden
doormaakt door de constant stijgende brandstofprijzen. Daarenboven
hanteert Arubus NV een sociaal tarief waardoor het noodzakelijk is
en zal blijven om gesubsidieerd te worden.
Arubus NV zal in de komende periode moeten overgaan tot
vlootvernieuwing en uit oogpunt van besparing is gekozen voor
Chinese bussen die in de praktijk goed bleken te voldoen.
Met de derde fase van de aanpassing van het busstation te San
Nicolas zal in 2008 een aanvang worden genomen en deze zal in de
loop van 2009 zijn voltooid. Het doel is steeds om extra inkomsten te
genereren teneinde minder afhankelijk te zijn van overheidssubsidie.
De Minister van Toerisme en Transport,

