IS Staten ZJ 2006-2013

-

246

Aan de Voorzitter van de Staten van Aruba
Drs. Paul F.T. Croes
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Oranjestad, 22 november 2011

Geachte Voorzitter,
Hierbij doen ondergetekenden u ter doorgeleiding toekomen vagen aan de Minister van
Infrastructuur, Integratie en Milieu, dhr. Os lin (Benny) Sevinger, met het verzoek deze
vragen schriftelijk to beantwoorden.
Uw medewerking in deze wordt zeer

D.R. Rasmijn

p prijs gesteld.

.T. Croes
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VRAGEN van de leden Donald R. Rasmijn en Paul F.T. Croes aan de Minister van
lnfrastructuur, Integratie & Milieu, ingevolge artikel 111.17 van de Staatsregeling en
artikel 59 van het Reglement van Orde van de Staten van Aruba.
Op de onlangs gehouden Green Conference maakte Premier Mike Eman bekend dat
het windmolenpark in Uriraima binnen een korte tijd een felt zou zijn. Dit werd ook door
Minister Mike de Meza en WEB-directeur Os lin Boekhoudt op de conferentie bevestigd.
In het

kader hiervan hebben ondergetekenden de volgende vragen.

Vader Piet Windmolenpark
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Was Vader Piet op erfpachtsgrond (domeingrond) gebouwd?
Was er een Landsverordening tot stand gekomen op grond van art. 21 Hoofdstuk
V van de Staatsregeling van Aruba? ("Bij Landsverordening wordt het beheer der
dominiale gronden en andere dominiale rechten geregeld". Vgl. de Memorie van
Toelichting, de Petroleumverordening, de mijnverordening etc). Zo ja, mogen de
Statenleden die inzien? Zo nee, waarom niet?
Was er een MER rapport uitgebracht voor Vader Piet? Zo, ja mogen de
Statenleden die inzien?. Zo nee, waarom niet? Vgl. art. 25c van de
Landsverordening Uitgifte Eigendommen (LUE).
Was er een "Social Impact Study" gedaan voor Vader Piet? Zo ja, mogen de
Statenleden die inzien? Zo nee, waarom niet?
Wat is de kortste afstand tussen de windmolenpark en de eeste bewoonde
huizen?
Werd geconstateerd of bevestigd dat bewoners van ons eiland hinderlast c.q.
gezondheidsaandoeningen hebben gekregen van de windmolenpark?

Urirama
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Is er voor het project te Urirama reeds een MOU, c.q. overeenkoms, c.q.

commitment ondertekend? Zo ja, wanneer en door wie? Zo nee, wanneer zal dit
plaatsvinden en door wie?
Ligt de locatie van de windmolenpark van Urirama op natuur beschermd gebied?
Als de grond waarop het project zal worden gebouwd geen domeingrond maar
eigendomsgrond is dan is de vraag van wie die eigendomsgronden zijn en
hoeveel is er voor betaald en door wie?
Zal er voor het project te Urirama een MER worden opsteld?
Zal die vooraf worden opgesteld?
Wie zal de opdracht daartoe geven?
Wie zal de MER uitvoeren?
Zal er voor het project te Urirama een "Social Impact Study" worden gemaakt?
Zal die vooraf worden opgesteld?

10.Wie zal de opdracht daartoe geven?
11.Wie zal de "Social Impact Study" uitvoeren?
12.Wat is de afstand tussen de windmolenpark en de dichtsbijzijnde woonhuizen?
13. Indien er reeds een MOU c.q. overeenkomst c.q. commitment is ondertekend,
mogen wij die dan zo spoedig mogelijk ontvangen in het kader van
transparantie?
14. Worden opgemelde punten met betrekking tot de MER en de Social Impact study
geadresseerd in de desbetreffende MOU c.q. overeenkomst c.q. commitment?
Zo ja, wie is waarvoor verantwoordelijk? Zo nee, waarom niet?
Gaarne ontvangen de leden schriftelijk
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bovengestelde vragen.

