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MILIEU, DUURZAME ONTWIKKELING EN
HET WELZIJN VAN DIEREN
De Arubaanse burger, kinderen en kleinkinderen hebben het recht om te leven in
een schoon, zeker en gezond milieu. Een milieu die biodiversiteit van ecosystemen
respecteert. Een milieu dat zijn culturele en natuurlijke erfgoed waardeert en waar
economische groei/ontwikkeling in balans verloopt met het welzijn van de mens en
milieu.
Om dit te bereiken heeft Accion21 de volgende aandachtspunten:
1. Betere bescherming van ons milieu, flora en fauna.
2. Een verantwoordelijk afvalbeleid.
3. Duurzame energie.
4. Duurzame (economische) ontwikkeling.
5. Welzijn van dieren.
Aruba moet zich houden aan de gemaakte afspraken voor wat betreft de doelen voor
duurzame ontwikkeling (SDG1 ). Het is algemeen bekend dat het bestrijden van armoede
en andere (maatschappelijke) problemen gepaard dienen te gaan met strategieën ter
verbetering van de gezondheid en onderwijs, ter vermindering van ongelijkheid en ter
bevordering van een economische groei rekening houdende met de klimaatverandering
en het behoud van ons natuur. Duurzaamheid is een onderwerp dat in principe niet
onder één directie/dienst kan worden ondergebracht. Duurzaamheid is dus directie-/
dienstoverstijgend en dient integraal te worden aangepakt.
De nulmeting die in het jaar 2018 ten aanzien van SDG’s is verricht (SDG Baseline
Measurement), heeft uitgewezen dat de grootste uitdaging om vooruitgang te
boeken, het gebrek aan data en gegevensuitwisseling is. Accion21 staat achter ‘open
data’ en zal ervoor zorgdragen dat de communicatie en uitwisseling van informatie
tussen de betrokken overheidsdiensten en tussen deze overheidsdiensten en de
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) wordt geïntensiveerd. Bovendien wenst
Accion21 de voortzetting van de Commissie SDG facileteren door versterking van de
relatie tussen academische instellingen en NGO’s.
Het ‘Global Sustainable Development Report’ (GSDR) van de Verenigde Naties
heeft bericht dat ondanks globale inzet/moeite, de gestelde doelen niet in 2030
zullen worden bereikt. Vier factoren die een belemmering vormen, zijn: toename in
de ongelijkheid tussen personen, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en
1

Sustainable Development Goals
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toename in de consumptieafval. Dezelfde uitdagingen waar Aruba mee te kampen heeft.
Het GSDR signaleert ook het gebrek aan bewustwording dat de verschillende SDG’s niet
onafhankelijk zijn van elkaar. Het bereiken van SDG nummer 9 is doorslaggevend om
verder te kunnen gaan met SDG nummer 13. Aruba heeft de kracht om de onderlinge
afhankelijkheid tussen de SDG’s te begrijpen en deze kenbaar te maken aan de wereld.
Een gebalanceerd proces om de SDG’s te bereiken, geniet prioriteit.

Figuur 1: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
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BETERE
MIHOR
BESCHERMING
PROTECCION VAN
DI NOS
ONS
MEDIO
MILIEU,
AMBIENTE,
FLORAFLORA
EN FAUNA
Y FAUNA
De wijze waarop heden ons milieu, flora
en fauna worden beschermd, laat veel te
wensen over. De huidige formele regels
over het milieu biedt geen waarborg dat
economische ontwikkeling/groei in balans
verloopt met ons milieu en het welzijn van
de Arubaanse burgers.

organisaties die geld ter beschikking
stellen voor projecten op het gebied
van duurzaamheid zoals Blue Finance
en Carbon Credit Off-set. Ook kan er
gedacht worden aan de oplegging van
een belasting voor de gebruikers van de
Marine Park (divers tax).

INTRODUCTIE EN TOEPASSING
MILIEUWET

VERBETERING VAN DE KWALITEIT
VAN ONZE LUCHT

Om een heerlijke leefomgeving voor
alle burgers van Aruba te bereiken moet
ervoor gezorgd worden dat een landelijk
milieuwet wordt ontwikkeld en ingevoerd
die
ongecontroleerde
(economische)
ontwikkeling afremt. Op deze manier wordt
via regulering de nodige voorwaarden
gesteld om daadwerkelijk een duurzame
en verantwoorde ontwikkeling/groei te
bewerkstelligen. Aan de invoering van
deze wet is enige urgentie geboden omdat
Aruba één van de meest bevolkte landen
in de regio is en daarom het gebruik van
de schaarste ruimte op verantwoorde
wijze dient te geschieden. De wet zal ook
sancties bevatten voor de gevallen waarin
de milieuregels worden overtreden.

Het planten van bomen gepaard met
behoud van bestaande bomen, dienen
bevorderd te worden. Naast het feit dat
bomen de nodige schaduw op ons zonnig
eiland bieden, zorgen bomen ook voor
een schonere lucht. Er dient ook een wet
te worden geïntroduceerd die regelt in
welke mate de lucht mag worden vervuild.

INTRODUCTIE EN TOEPASSING MARINE
PARK
Herziening en invoering van de wet
regelende de Marine Park is van wezenlijk
belang om ook ons maritiem leven te
beschermen zoals onze riffen, mangroven,
koralen, speciale vissoorten, schildpadden
etc. Voor de financiering hiervan kan
teruggevallen worden op internationale
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EEN VERANTWOORD AFVALBELEID
Om tot een optimale oplossing te komen
voor de afvalproblematiek, moet men gaan
denken in termen van circulaire economie.
Dit wil zeggen dat we de types afval
waarmee we te kampen krijgen dienen
te
worden
bestudeerd/geanalyseerd
om te bepalen of dit afval kan worden
verminderd, hergebruikt of gerecycled.
Burgers en bedrijven dragen in dit kader
de verantwoordelijkheid om tot duurzame
oplossingen voor ons afvalprobleem te
komen.

wegen, trottoirs etc.
- hergebruik van tuinafval als compost.

BETERE COÖRDINATIE EN EFFICIENCY
VUILNISOPHAAL
De toekenning van concessies voor
routes voor het ophalen van vuilnis
per district, dient via een openbare
aanbesteding te geschieden. De winnende
concessiehouder is verantwoordelijk voor
het schoon maken en houden van het
hem/haaar toegewezen gehele district
(ook terreinen zonder bebouwing).
Om te verzekeren dat men voor deze
dienst betaalt, stelt Accion21 voor om de
betaling voor het ophalen van vuilnis, via
de waterrekening te verrichten.

SLUITING
VUILNISSTORTPLAATS
PARKIETENBOS EN ACCENTUEREN
VAN RECYCLEN
De vuilnisstortplaats te Parkietenbos
dient te worden gesloten om dit terrein
te gebruiken voor andere doeleinden
bijvoorbeeld
een
zonnepanelenpark.
Hiervoor is wel de afdekking van de
huidige vuilnisbelt gevergd. Bovendien
dienen de verschillende vormen van afval
te worden geanalyseerd om uiteindelijk te
kunnen bepalen welke soort afval dient te
worden verminderd, welke soort afval kan
worden hergebruikt en welke gerecycled.
In dit kader dient gedacht e worden aan
bijvoorbeeld:

VERNIEUWING RWZI TE BUBALI PLAS
De gehele vernieuwing van de Riool Water
Zuivering Installatie te Bubali Plas (RWZI)
is van urgent belang. De kosten voor een
nieuwe installatie bedraagt rond de 60
miljoen Arubaanse florins. Aangezien de
overheid zich in een precaire financiële
situatie bevindt, is de beste oplossing
om de RWZI te privatiseren via een
openbare aanbesteding. De privatisering
biedt garantie voor continuïteit (in het
onderhoud) van de RWZI. De wijze
waarop geld kan worden gegenereerd
is door de hotels te laten betalen voor
het gezuiverde rioolwater die zij als
irrigatie van hun planten en golfterreinen
gebruiken. Dit water is goedkoper dan het
normale water dat uit onze kranen komt.
Vermeldenswaardig is dat de privatisering
van de RWZI geen kosten voor het Land
met zich meebrengt.

- herintroductie van statiegeld op flessen
van glas;
- in gebruik neming van een kleine
verbrandingsoven ten behoeve van
het ziekenhuis voor de verwerking van
medisch afval;
- invoering van een verbrandingsoven
bestemd voor de verwerking van dode
dieren;
- hergebruik van onbruikbare, versleten
autobanden voor de aanleg van nieuwe
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VERMINDERING GEBRUIK FOSSIEL ENERGIE
(DUURZAME ENERGIE EN VERBETERING VAN HET VERVOER)

Aruba is gezegend met een overmaat
aan zon en wind en is bovendien geheel
omringd door de zee. We bezitten dus de
juiste ingrediënten om op termijn geheel
onafhankelijk van fossiel energie (olie,
benzine, diesel etc.) te worden.

voertuigen of voertuigen di rijden op
LPG/natuurlijke gas. Voor wat betreft
de elektrische voertuigen is het streven
dat deze opgeladen worden door
gebruikmaking van oplaadstations die
energie opwekken door gebruikmaking
van zonnepanelen. Zodoende draagt de
overheid een steentje bij in het bevorderen
van duurzaamheid en het verminderen
van CO2-uitstoot. De kosten voor wat
betreft zwaardere voertuigen (trucks, van)
kunnen gedrukt worden door deze te laten
rijden op LPG/natuurlijke gas. Accion21
zal in deze de ontwikkeling van andere
soorten duurzame, schone energie van
dichtbij bewaken om (formeel) voorbereid
te zijn op de ingebruikneming hiervan.

INVENTARISATIE VAN DE KOSTEN
VOOR WATER EN ELEKTRICITEIT
Er dient een onderzoek te worden verricht
naar de kosten van bedrijfsvoering van
onze water- en elektriciteitsbedrijven.
Ook de kosten verbonden aan de
Raad van Commissarissen van deze
utiliteitsbedrijven
dienen
onder
de
loep genomen te worden. Het doel
van het onderzoek is om te kunnen
bepalen of de (operatie)kosten van deze
bedrijven kunnen worden verlaagd met
als gevolg de verlaging van water- en
elektriciteitsrekeningen voor de burger. Er
dient niet te worden vergeten dat het doel
van de utiliteitsbedrijven is betaalbare
water en elektriciteit voor het volk.

VERHOGING MOGELIJKHEDEN TER
PRODUCTIE VAN DUURZAAM ENERGIE
Verhogen van ‘distributed generation2 ’ door
opheffing van enkele beperkingen voor
‘net metering3 ’ zodat het aanschaffen van
zonnepanelen door burgers aantrekkelijker
wordt. De financiering van zonnepanelen
dient ook te worden vergemakkelijkt
zodat elke burger van de (financiële)
voordelen kan genieten. De FCCA4’ kan
voor hun sociale woningbouwprojecten,
zonnepanelenparken laten installeren
ter verlaging van de elektriciteitskosten.
Accion21 stelt voor om in het gebied van
de hotels, ten behoeve van die hotels,

OVERGANG
OP
ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN OF LPG-VOERTUIGEN IN
DE PUBLIEKE SECTOR
Alle voertuigen van de overheid die
thans op diesel of benzine rijden dienen
vervangen te worden door elektrische
2
3
4

Gedistribueerde opwekking: elektrische opwekking en opslag die wordt uitgevoerd door een verscheide
heid aan kleine, op het elektriciteitsnet aangesloten of op het distributiesysteem aangesloten apparaten die
gedistribueerde energiebronnen worden genoemd.
Een systeem waarbij zonnepanelen of andere generatoren van hernieuwbare energie zijn aangesloten op
een openbaar elektriciteitsnet en overtollige stroom wordt overgedragen aan het net, waardoor klanten de
kosten van stroom die van het nutsbedrijf wordt afgenomen, kunnen compenseren.
Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (Arubaanse sociale woningbouw stichting)

8

‘district cooling’ oftewel stadskoeling5 te
gebruiken om de invoer van petroleum
te verlagen. De overheid dient de kaders
te scheppen die private ondernemingen
prikkelt om te investeren in initiatieven
op het gebied van duurzame energie,
bijvoorbeeld installaties en apparatuur
voor stadskoeling.

OPENBAAR VERVOER
Openbaar vervoer wordt op Aruba niet vaak
gebruikt omdat er een gebrek bestaat in
de coördinatie, toegankelijkheid en kennis
hiervan. De uitstippeling van de routes en
plaatsing van haltes, dienen te worden
heroverwogen. In ieder geval dienen de
meeste haltes te worden voorzien van een
abri, om bescherming tegen de zon te
bieden aan de gebruikers.

5

Stadskoeling is een moderne, efficiënte manier om een netwerk van gebouwen in steden of campussen te
voorzien van airconditioning.
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DUURZAME (ECONOMISCHE)
ONTWIKKELING
Om een heerlijke leefomgeving voor alle
burgers van Aruba te creëren, dient het
accent gelegd te worden op duurzame
ontwikkeling.

krijgen om onderzoek in Aruba te doen
- het klimaat leent zich hier uitstekend
voor - krijgen Arubaanse studenten de
kans om zich op Aruba zelf op het gebied
van duurzaamheid verder te ontwikkelen/
professionaliseren.

BETERE CONTROLE OP
INFRASTRUCTURELE PROJECTEN

RE-URBANISATIE VAN ORANJESTAD
EN SAN NICOLAS

Thans is een vereiste dat wordt gesteld
aan projecten, de indiening van een
milieu effecten rapportage (MER) om
de effecten op de omgeving waar er
gebouwd gaat worden in kaart te brengen.
Helaas beschikt Aruba momenteel niet
over een onafhankelijke commissie van
milieudeskundigen - zoals dat wel het
geval is in Nederland - die voorwaarden
aan de MER’s kan stellen of in staat is de
ingediende MERS’s te beoordelen. Met
andere woorden: een MER wordt vereist
maar de deskundigheid om dit rapport te
beoordelen ontbreekt.
De instelling van een onafhankelijke
commissie van milieudeskundigen dient
zo spoedig mogelijk te worden ingesteld.

Aruba kent veel leegstaande gebouwen
of gebouwen die niet optimaal worden
benut die zich in de binnenstad van
Oranjestad en San Nicolas bevinden.
Deze leegstaande gebouwen kunnen
doeltreffend
gebruikt
worden
als
bijvoorbeeld
studentenwoningen.
De
ervaring leert dat verhoging van het aantal
studenten in een bepaalde buurt, leidt
tot een verhoging van de economische
activiteiten in die buurt (restaurants, cafés,
kledingzaken etc.).

CITY INSPECTOR
Het Bureau City Inspector (BCI) speelt een
belangrijke rol in het beheer en behoud
van ons milieu. BCI is de frontliner in het
constateren
van
milieuovertredingen
en
het
boeten
van
overtreders.
Accion21 wenst dat de milieuwetten
worden geactualiseerd, beter worden
gehandhaafd en overtreders vaker en
hoger worden beboet.

SAMENWERKING MET UNIVERSITAIRE
FACULTEITEN BINNEN HET KONINKRIJK
OP HET TERREIN VAN DUURZAAMHEID
De
Nederlandse
universiteiten
hebben
diverse
faculteiten
gericht
op
duurzaamheid.
Er
dienen
samenwerkingsverbanden tussen deze
universiteiten en onderwijsinstellingen op
Aruba (UvA, EPI) te worden geschept om
zodoende onderzoeken en/of projecten
toegespitst op duurzaamheid, in Aruba
mogelijk te maken. Naast het feit dat
de Nederlandse universiteiten de kans

Hierbij heeft Accion21
aandachtspunten:

de

volgende

- de milieuwetten zodanig veranderen
dat het boeten van overtreders sneller
en makkelijker kan geschieden;
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- versterking van het BCI met
gekwalificeerd en getraind personeel
die de bevoegdheid van een bijzonder
opsporingsambtenaar bezitten;
- bijscholing van de medewerkers op het
gebied van hinder(verordening);
- controle op vervuilers,
dierenmishandelaars en hinder dient
ook in de nachtelijke uren en in de
weekeindes plaats te vinden;
- introductie van milieurechercheurs om
zware milieumisdrijven te onderzoeken;
- introductie van een
vergunningensysteem
waarbij
een vergunning dient te worden
aangevraagd voor de bewaring van
verlaten
voertuigen,
installaties,
machines e.d. op open terreinen, die
formeel niet daarvoor bestemd zijn
- meting van de effectiviteit van het
Milieu Samenwerkingsteam;
- het BCI als een afdeling onderbrengen
bij de Directie Natuur en Milieu;
- wijziging van de naam ‘City Inspector’
in milieu inspecteur.
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WELZIJN VAN DIEREN
Arubaanse dieren leven al jaren onder
slechte omstandigheden. Het maakt niet
uit of die dieren een thuis hebben of op
straat leven. Onze verantwoordelijkheid
is om alle dieren te beschermen en
zorgdragen dat zij een waardig leven
leiden op ons eiland. Een leven zonder
mishandeling en lijden.

- registratie: er dient zorg gedragen te
worden
dat
honden
van
een
chip worden voorzien en worden
geregistreerd in een bestand.
In
het bestand staan de namen van
de dierenbazen opgenomen met
vermelding van het aantal dieren dat
hij / zij bezit.
- dierenfokkersbestand: er dient en
bestand te worden geïntroduceerd
bevattende de namen van alle
dierenfokkers
op
het
eiland.
Dierenfokkers dienen zich ook bij de
KvK te registreren omdat zij als het
ware een bedrijf voeren.

In dit kader heeft Accion21 de volgende
aandachtspunten:
- betere bescherming voor al onze
dieren;
- voorlichting/educatie;
- afremmen reproductie/voortplanting;

VOORLICHTING / EDUCATIE

- veiligere wijken;
- verbieden van honden- en
hanengevechten.

BETERE
DIEREN

BESCHERMING

VAN

De jeugd/jongeren dienen verandering te
brengen in de bewustwording voor wat
betreft het belang van (een schoon) milieu.
Op scholen dienen er lessen verzorgd te
worden toegespitst op hoe het best om
te gaan met het milieu en hoe dieren het
best behandeld dienen te worden. Deze
vakken dienen een gestandaardiseerd
curriculum te worden, onderwezen op alle
scholen.

ALLE

De bescherming van onze dieren is
verankerd in de wet. Deze wet wordt helaas
zeer zelden gehandhaafd. Mishandeling
van dieren is een misdrijf omdat dit
indruist tegen de normen en waarden van
de maatschappij.

Ook
staat
Accion21
achter
voorlichtingscampagnes
die
in
de
Arubaanse wijken worden georganiseerd.
Tot slot dient er een Meldpunt
Dierenmishandeling
te
worden
geïntroduceerd waar ook hulp en/of
begeleiding wordt gegeven aan de burger,
in de correcte omgang met dieren.

Enkele aandachtspunten van Accion21
hierbij zijn:
- intensivering van handhaving: de
politie en het BCI dienen vaker rond
te rijden om op dierenmishandeling
te controleren. Indien dit wordt
geconstateerd, dient de mishandelaar
flink te worden beboet. Het opvoeren
van de frequentie dat mishandelaars
worden beboet, geeft het signaal af dat
mishandeling van dieren niet wordt
geaccepteerd.
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AFREMMEN REPRODUCTIE /
VOORTPLANTING

een voedgebied aan te wijzen waar de
straatdieren op gezette tijden, van voedsel
worden voorzien. Dit vergemakkelijkt
de opsporing van de dieren die (nog)
gesteriliseerd dienen te worden en de
woeste, gevaarlijke dieren die van de straat
gehaald dienen te worden.

Aruba heeft een overschot aan honden
en katten. We dienen de voortplanting
van deze dieren af te remmen door
sterilisatie van zowel huisdieren als de
dieren die op straat leven. De stichting
‘Stimami Sterilisami’ die thans over het
gehele eiland dieren steriliseert, zal in
juni 2021 een punt zetten achter haar
activiteiten. De reproductie van dieren ten
gevolge hiervan zal helaas weer stijgen.
Ter overname van de werkzaamheden van
‘Stimami Sterilisami’, wenst Accion21 een
sterilisatie bus te introduceren. Deze bus is
vooral bedoeld voor de dieren in de meest
behoevende wijken.

Accion21 benadrukt het belang van het
registreren en ‘chippen’ van dieren. Hierdoor
kunnen de personen/instanties die met
de straatdierenproblematiek te kampen
hebben, het kaf van het koren scheiden.
Er kan snel worden geconstateerd of het
betreffende dier een baas heeft of niet.
Indien er een baas aanwezig is, dient hij/
zij te worden aangesproken op zijn/haar
laakbaar gedrag jegens de dieren.

Aruba bezit een CCC die een bewaarplaats
is voor honden en katten die van de
straat geplukt zijn of zijn ontnomen van
hun bazen. Indien een hond of kat van
een bepaalde baas wordt ontnomen,
dient hij/zij een levenslang verbod op
het houden van dieren te krijgen. Voor
wat betreft de honden en katten die van
de straat worden geplukt is er behoefte
aan een groter bewaarplaats om meer
dieren van de straat weg te kunnen halen.
Na een periode van gewenning met de
nieuwe omgeving kan besloten worden
of de honden geschikt zijn om ter adoptie
aangeboden te worden of niet.

VERBIEDEN VAN HONDEN- EN
HANENGEVECHTEN
Illegale activiteiten waarbij gebruik
wordt gemaakt van dieren (hondenen hanengevechten) dienen te worden
gestopt. De betrokken overtreders dienen
zwaar beboet te worden of zelfs een
celstraf krijgen.

BESCHERMING VAN
SCHILDPADNESTEN OP HET STRAND
De nesten waarin de reuzeschildpadden
jaarlijks hun eieren leggen, dienen te
worden beschermd. Deze bevinden zich op
de zuidelijke stranden van Aruba. De nesten
dienen
duidelijk
afgebakend/afgezet
te worden zodat het publiek deze niet
vernielen. Dit kan ook bereikt worden door
de plaatsing van waarschuwingsborden
in nabijheid van de nesten.

Woeste, gevaarlijke honden dienen op
een diervriendelijk manier (zonder pijn
te lijden) in slaap te worden gebracht
(gedood).

VEILIGERE WIJKEN
Het
ongestructureerd
voeden
van
straathonden/-katten door burgers in
diverse wijken, biedt geen oplossing voor
de overlast die deze dieren binnen die
wijken veroorzaken. Het is beter per wijk
13
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