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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product 

Enhancement Fund voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 
landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund 
voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, moge de Raad Uwe 
Excellentie het volgende berichten. 
 
1. In de toelichting wordt aangegeven welke projecten en activiteiten uit het Tourism 
Product Enhancement Fund (TPEF) worden bekostigd. Het is Raad hier opgevallen dat o.m. het 
plaatsen van straatverlichting bij Arashi en het onderhoud van het Linear Park (waaronder het 
plaatsen van vuilnisbakken en de ophaaldienst van het vuilnis) worden bekostigd uit het TPEF.1 
Het feit dat deze activiteiten worden bekostigd uit het TPEF bevreemdt de Raad; naar zijn 
mening behoren het plaatsten van straatverlichting en het onderhoud van het Linear Park juist 
tot de taken van de Elmar N.V. respectievelijk de Dienst Openbare Werken (DOW) (dan wel 
Serlimar in geval van de vuilnisdiensten). Naar ’s Raads mening wordt met deze stelling de 
indruk gewekt dat de bekostiging van deze taken overgenomen wordt door het TPEF. Voorts 
vraagt de Raad zich af in hoeverre de bekostiging van deze activiteiten wel afgestemd is met de 
genoemde diensten c.q. bedrijven. De Raad adviseert hierover verder uit te weiden. 
 

In het verlengde van het bovenstaande vraagt de Raad zich tevens af waarom het project 
Paradera Corridor bekostigd wordt uit het TPEF.2 De aanleg van deze ‘corridor’ heeft naar ’s 
Raads mening geen sec toeristisch karakter en valt juist aan te merken als een infrastructureel 
project. De Raad adviseert om deze keuze voor bekostiging uit het TPEF toe te lichten.  
 
2. Het feit dat voorgenomen wordt om de bovengenoemde activiteiten dan wel projecten 
uit het TPEF te bekostigen en het feit dat voor het begrotingsjaar 2013 ruim Afl. 4 miljoen 
wordt onttrokken uit het TPEF3 wekt de indruk dat het TPEF bovenmatig is. De Raad vraagt 
zich derhalve af in hoeverre een jaarlijkse volledige dotatie van 2% toeristenbelasting aan het 
TPEF wel noodzakelijk is. De Raad adviseert om in de toelichting hierop in te gaan.  
 
3. In de toelichting wordt aangegeven dat er – als gevolg van de overbelasting van de 
stranden van Aruba – faciliteiten gebouwd zullen worden bij de stranden van Eagle Beach, 
Arashi en Mangel Halto, zodat de lokale bevolking en toeristen ook van die stranden optimaal 

                                                 
1 MvT, p. 4.  
2 MvT, p. 4. 
3 MvT, p. 5. 
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gebruik kunnen maken.4 De Raad vraagt zich af hoe dit initiatief strookt met het beleid om de 
niet bij de hotels gelegen (openbare) stranden voor de lokale bevolking te houden. De Raad 
adviseert om hierover in de toelichting uit te weiden.  

 
4. De Raad heeft geconstateerd dat het bedrag van de totale kosten in de bijlage (i.c. Afl. 
2.431.290,=)5 verschilt van het bedrag van de totale kosten zoals opgenomen in de tekst van het 
wetsvoorstel en de toelichting (i.c. Afl. 2.431.200,=). Het bedrag van de totale kosten zoals 
opgenomen in de bijlage zorgt er bovendien voor dat er geen sluitende begroting is; het bedrag 
van de totale middelen in de bijlage is immers Afl. 2.431.200,=.6 De Raad adviseert om het 
overzicht van de geraamde kosten in de bijlage te herzien en het bedrag van de totale kosten 
zoals opgenomen in de bijlage in overeenstemming te brengen met de bedragen zoals vermeld in 
het wetsvoorstel en de toelichting alsook met het bedrag van de totale middelen zoals 
opgenomen in de bijlage. 

 
5. In de marge van de toelichting is een tweetal voorstellen ter redactionele verbetering 
opgenomen. 

 
De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat aan het vorenstaande 
aandacht zal zijn geschonken. 
 
 
De Adjunct-secretaris,     De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. A.J. Swaen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 MvT, p. 3. 
5 MvT, p. 6. 
76 MvT, p. 7. 


