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Fractie Movimiento Electoral di Pueblo

Aan de heer Voorzitter van de Staten
Drs. M. Lopez-Tromp
Alhier

Aruba, 3 december 2013

Onderwerp: vragen in verband met "Green Conference" en Energieplannen van de Regering
Middels dit schrijven doet ondergetekende lid van de MEP fractie u, namens de MEP-fractie,
een verzoek toekomen om de volgende vragen door to geleiden naar de Ministers van Algemene
Zaken, en Energiezaken, op grond van artikel 111.17 van onze Staatsregeling, alsmede artikel 59 van
het Reglement van Orde van de Staten.

Hoogachtend,
Namens de MEP-fractie

C.C.

Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba
Tweede Kamer, Commissie Koninkrijksaangelegenheden
Arubaanse pers
Nederlandse pers

VRAGEN GERICHT AAN DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN EN DE MINISTER
BELAST MET ENERGIEZAKEN

Green Conference
Kunt u de Staten informeren hoeveel de kosten zijn van de Green Conference 2013?

1.

2. Hoeveel waren de kosten van de eerste conferenties?
3. Wie betaalt deze kosten?
4. Kan de Regering de Staten een `Verlies en winstrekening' van elk van deze Green

Conferences doen toekomen?

Carbon War Room (CWR)
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Kan de regering de Staten informeren hoeveel het Land moet betalen aan CWR terzake van
de geleverde diensten?
Wanneer kan de Staten een kopie van het contract met CWR verwachten?
CWR heeft op 11 oktober 2013 een onderzoeksrapport 'Smart Growth Pathways' aan de
regering werd gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat 100% alternatieve energie in
2020 onwaarschijnlijk is (zie artijkel in Amigoe van 12 oktober 2013 "100% alternatieve
energie in 2020 onwaarschijnlijk"); kan de Regering aan de Staten een kopie van dit
onderzoeksrapport doen toekomen?
Hoeveel heeft het opstellen van dit rapport gekost?
Tot welke aanpassingen in het energiebeleid van de Regering heeft dit rapport geleid?
Kan de Regering de Staten het aangepaste energiebeleid doen toekomen?

Alternatieve Ener2ie
Het Water- en Energie Bedrijf adverteert drie vormen van alternatieve energie:
Wind energie met plaatsing van een tweede windmolenpark to Urirama
Zonne-energie met plaatsing van het zonnepanelen park op de parkeerplaats van het
Vliegveld
3. 'waste to energy' door vuilverwerking
Kan de regering de Staten informeren - voor elk van deze vormen van alternatieve energie
Wat is het tijdspad waarbinnen deze projecten zullen worden geimplementeerd;
Wat zijn de totale gemoeide kosten van elk project;
Hoe zullen de kosten van elk project worden gefinancierd;
Hoe zal de implementatie van deze projecten de prijs die de consument betaalt, beinvloeden
en op welke termijn.
1.

2.

11.
12.
13.
14.

Ik hoop dat u de gestelde vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk zult beantwoorden.
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e MEP-fractie
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