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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Integratie, 

Infrastructuur en Milieu tot het, in afwijking van de Comptabiliteitsverordening 1989 
(AB 1989 no. 72), doen van één of meer aanbestedingen respectievelijk aangaan van 
één of meer overeenkomsten in het kader van het verbeteren van de infrastructuur 
rondom Oranjestad en van de tracés Low-rise hotels en Ponton-Noord 

 
             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-lands-
verordening houdende machtiging van de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu tot 
het, in afwijking van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), doen van één of 
meer aanbestedingen respectievelijk aangaan van één of meer overeenkomsten in het kader van 
het verbeteren van de infrastructuur rondom Oranjestad en van de tracés Low-rise hotels en 
Ponton-Noord, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
  
1. Het onderhavige ontwerp strekt er toe om de minister van Integratie, Infrastructuur en 
Milieu – in afwijking van de aanbestedingsprocedure zoals neergezet in de Comptabiliteits-
verordening 1989 – te machtigen om het zogenoemde Watty Vos Boulevard-project (hierna: 
WVB) op te starten door het doen van één of meer aanbestedingen in het kader van het 
verbeteren van de infrastructuur rondom Oranjestad (i.c. de aanleg van een ringweg), de tracés 
bij de Low-rise hotels en het tracé Ponton-Noord. De aanbestedingen voor dit project zullen – 
evenals het reeds in aanbesteding zijnde ‘Green Corridor’-project – uitgevoerd worden via het 
concept van de publiek-private samenwerking (PPS), waarbij het Land via een contractvorm van 
‘Design, Build, Finance, Maintain’ (DBFM) specifieke outputeisen stelt met betrekking tot het te 
leveren product en de te verlenen diensten door de opdrachtnemer.  
 
2. De toelichting geeft meerdere redenen voor de keuze voor de bovengenoemde 
aanbestedingsvorm. Zo worden als voordelen van het PPS-concept genoemd de betere prijs-
kwaliteit verhouding, de stabiliteit van het contract en het effectief kunnen benutten van de 
deskundigheid en creativiteit binnen de private sector. Voorts wordt aangemerkt dat deze 
aanbestedingsvorm ook financieel beter uitpakt voor het Land; het project wordt immers ‘off-
balance’ gefinancierd, waardoor de schuldpositie van het Land zo min mogelijk negatief wordt 
beïnvloed.1 Ten aanzien van deze laatste stelling vraagt de Raad zich af of deze 
(investerings)vorm voor ’s Lands financiën wel daadwerkelijk het meest geschikt is. De Raad is 
immers van mening dat deze aanbestedingsvorm ondanks het gestelde ‘off-balance’-voordeel 
vergaande financiële gevolgen voor het Land kan hebben. De gecalculeerde jaarlijkse 
betalingsverplichtingen van Afl. 20 miljoen over 20 jaar zijn – zonder inflatiecorrecties – immers 
gelijk aan een investering van grofweg Afl. 400 miljoen van het Land; wat overigens neerkomt 

                                                 
1 MvT, p. 6. 
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op bijna 9% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).2 De jaarlijkse betalingsverplichtingen 
van Afl. 20 miljoen zullen voorts ieder jaar op de begroting drukken en dus ook (indirect) op de 
schuldpositie van het Land. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stelt bovendien in zijn 
voorlopige bevindingen naar aanleiding van zijn recente consultatiemissie aan Aruba dat 
investeringsprojecten in de vorm van een PPS het overheidstekort verder zou kunnen verhogen 
en benadrukt dat het daardoor belangrijk is om een limiet te stellen op de betalingsverplichtingen 
voortvloeiende uit dergelijke projecten.3 Gelet op het bovenstaande vraagt de Raad zich derhalve 
af of dit project financieel gezien wel opportuun is voor het Land. 
 
3. De Raad vraagt zich mede gelet op voorlopige ervaringen met het eerste PPS-project (i.c. 
het ‘Green Corridor’-project) toch af in hoeverre rekening wordt gehouden met de aan deze 
aanbestedingsvorm verbonden (financiële) risico’s. Bekend is dat het ‘Green Corridor’-project al 
in de pre-uitvoeringsfase (lees: gedurende de aanbestedingsprocedure) hinder heeft 
ondervonden. Uit ambtsberichten heeft de Raad immers begrepen dat de financiering nog niet 
rond is. De Raad adviseert derhalve in de toelichting hierover uit te weiden. 
 
4. De toelichting geeft aan dat de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoedingen voor het WVB-
project zullen leiden tot hogere kosten voor het Land. Indien deze kostenverhogingen niet 
structureel worden gecompenseerd uit de middelen, zal dit project leiden tot een structureel 
hoger financieringstekort. Afhankelijk van de mate waarin een additionele economische groei 
zich – mede door een dergelijk investeringsproject – zal voordoen, zou het echter in beginsel 
mogelijk zijn dat deze structurele kostenverhoging wordt gecompenseerd uit de (toegenomen) 
middelen en de groei van het financieringstekort gelijk blijft dan wel licht stijgt.4 De Raad kan 
deze redenering weliswaar volgen, maar vraagt zich toch af hoe een gelijkblijvend 
financieringstekort dan wel lichte stijging van dit tekort past binnen het voorgenomen financieel 
beleid waarin gestreefd wordt naar een ‘balanced budget’.5 Daarbij kan nog opgemerkt worden dat 
additionele economische groei voornamelijk tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal 
worden gecreëerd en dus waarschijnlijk niet zal samenvallen met de betaling van de 
beschikbaarheidsvergoeding. 
 
5. In de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de aanleg van de WVB zal leiden 
tot een verlaging van het doorgaand verkeer binnen Oranjestad met – naar schatting – 50 
procent en dat het vrachtverkeer voor 90 procent omgeleid zal worden.6 De Raad vraagt zich 
hier af waarop deze percentages zijn gebaseerd. Geadviseerd wordt om deze cijfers te 
onderbouwen. 
 
6. In de toelichting worden de (financiële) voordelen van de uitvoering van het WVB-
project in PPS-vorm – hier uitgaande van een ‘off-balance’ PPS-project en van beschikbaarheids-
vergoedingen – aangegeven. Als voordeel wordt hier onder andere aangegeven dat indien de 
economische terugverdieneffecten, aangejaagd door PPS-projecten, zich feitelijk laten vertalen in 
additionele inkomsten voor het Land deze zullen opwegen tegen de stijging in de operationele 
kosten als gevolg van het uitvoeren van het WVB-project.7 De Raad merkt ten aanzien van deze 
stelling op dat ook bij de ‘traditionele’ aanbestedingsvormen additionele inkomsten – aangejaagd 

                                                 
2 Hier uitgaande van het nominale BBP voor 2013 van Afl. 4.591,4 miljoen zoals gepresenteerd door de Centrale 
Bank van Aruba in zijn persbericht ‘An update of the estimation of Aruba’s Gross Domestic Product (GDP) for 
2011,2012, 2013’ (25 april 2013). 
3 Kingdom of the Netherlands-Aruba: Concluding Statement of the 2013 Article IV Consultation Mission (IMF), 25 
april 2013. 
4 MvT, p. 11-12. 
5 In de memorie van toelichting van de ontwerp-Landsverordening van de begrotingen van de ministeries van het 
Land voor het dienstjaar 2013 (p. 7-8) wordt namelijk - mede aan de hand van het financieel kader - aangegeven dat 
het streven is om in 2016 een sluitende begroting te hebben. 
6 MvT, p. 3.  
7 MvT, p. 11. 
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door het aanbestedingsproject – gegenereerd kunnen worden en dientengevolge de totale 
projectkosten voor het Land verminderen. De Raad acht het gestelde voordeel ten opzichte van 
andere aanbestedingsvormen derhalve ongegrond en adviseert om deze stelling uit de toelichting 
te halen. 
 
7. In de toelichting wordt aangegeven dat de DBFM-contractkosten voor het WVB-project 
– op basis van de vigerende inzichten – geschat wordt op een jaarlijks bedrag van Afl. 20 miljoen 
met als prijspeil 1 januari 2012.8 De Raad vraagt zich hierbij af hoe dit bedrag berekend is en op 
basis waarvan gekozen is voor het genoemde prijspeil. Naar ’s Raads mening wordt namelijk niet 
inzichtelijk gemaakt hoeveel de aanleg van elk onderdeel uit het WVB-project zal kosten, noch 
wordt de keuze voor het prijspeil onderbouwd. De Raad adviseert derhalve om de toelichting op 
dit aspect aan te vullen. 
De Raad heeft overigens uit ambtsberichten begrepen dat het jaarlijks bedrag in plaats van Afl. 
20 miljoen met als prijspeil 1 januari 2012 moet zijn Afl. 21 miljoen uitgaande van het prijspeil 1 
januari 2013. De Raad adviseert derhalve om de toelichting op dit aspect aan te passen. 
 
8. In de toelichting wordt vermeld dat er projectvoorbereidingskosten zullen zijn die niet 
zijn inbegrepen in de contractkosten (jaarlijkse beschikbaarheidsvergoedingen). Deze kosten 
zullen worden opgenomen in de begroting van de Dienst Openbare Werken (DOW).9 Er wordt 
hier echter niet vermeld hoe hoog deze kosten zullen zijn. De Raad adviseert in de toelichting 
(een schatting van) deze kosten op te nemen, teneinde te voldoen aan artikel 6 van de 
Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989). 

 
9. In de toelichting wordt voorts opgemerkt dat het Land de beschikbaarheidsvergoedingen 
voor het WVB-project uit een tweetal bronnen kan bekostigen. Enerzijds uit de bestaande 
algemene middelen en anderzijds uit het creëren van nieuwe bronnen voor algemene middelen, 
waaronder het invoeren van tolheffing.10 De Raad heeft uit ambtsberichten begrepen dat dit 
laatste middel niet aan de orde zal zijn en adviseert derhalve om de toelichting op dit onderdeel 
aan te passen. Overigens acht de Raad het noodzakelijk dat hier duidelijk wordt gemaakt uit 
welke concrete bron(nen) deze beschikbaarheidsvergoedingen zullen worden bekostigd. Uit de 
toelichting zoals die thans luidt wordt immers opgemaakt dat nog niet bepaald is uit welke 
bron(nen) deze vergoedingen bekostigd zullen worden.  

 
In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn voorstellen ter redactionele 

verbeteringen geplaatst.  
 
 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 met het vorenstaande 
rekening is gehouden. 
 
De Secretaris,      De Voorzitter, 
 
 
___________________    ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 
 
 

                                                 
8
 MvT, p. 12. 

9 MvT, p. 13. 
10 MvT, p. 13. 


