
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het
contract van Aqua-
lectra met Aggreko
loopt op 31 augustus
2014 af. Dan zullen
alle generatoren
teruggestuurd wor-
den. Tegen die tijd
moet het onderhoud
en de nieuwbouw van
de installaties aan de
Dokweg, waar het
bedrijf Wärtsilä bij
betrokken is, gereed
zijn en de productie
kunnen overnemen. 

Dat heeft Aqualectra-di-
recteur Darick Jonis giste-
ren in de Staten bekendge-
maakt. Hij gaf antwoord
op vragen die op 20 febru-
ari al gesteld waren in een
eerste vragenronde van de

Staten. ,,Als dit niet lukt,
dan is er geen garantie op
structurele stroomlever-
ing”, aldus Jonis. Hij stelt
erbij dat er geen nieuw
contract aangegaan wordt
voor de Aggreko-generato-
ren omdat dit gelijk weer
voor een jaar zou zijn.
,,We moeten dus goed
plannen om het vertrou-
wen en de productie te
kunnen garanderen”, al-
dus Jonis. 

Hij legt ook uit dat de
bouw van een nieuwe
plant op Bullenbaai niet
doorgaat omdat dit te hoge
kosten met zich mee zou
brengen, voornamelijk
voor het aanleggen van de
infrastructuur die op de
Dokweg al helemaal aan-
wezig is. Daarom wordt er
nu op de Dokweg een
nieuwe plant gebouwd. 

Met de nieuwbouw

wordt ook verwacht dat de
productiekosten sterk om-
laag gaan. De nieuwbouw
wordt op dit moment ove-
rigens gefinancierd met
een kapitaalinjectie van de
overheid. Maar, zo bena-
drukt de directeur, er is
een totale re-financiering
nodig van het bedrijf om
te kunnen investeren, ook
op de lange termijn. Met
dit traject is het bedrijf nog
bezig. Er wordt op dit mo-
ment ook gewerkt aan een
nieuwe tarievenstructuur.
Met het Wärtsilä-project
wordt straks de productie
van water en elektriciteit
volledig gescheiden omdat
water straks geleverd
wordt met reverse osmo-
sis, waarmee niet tegelij-
kertijd ook stroom opge-
wekt wordt zoals nu het
geval is. Hiermee kan de
prijs beter betaald worden.

Aqualectra heeft nu een
verzoek liggen bij de regu-
lator voor het opschroeven
van de vaste basisprijs. 

Overigens wil het nuts-
bedrijf een evaluatie van
de regulatie zoals die nu
georganiseerd is. ,,De prij-
zen zijn te stringent en er
is weinig flexibiliteit voor
het bedrijf om de prijzen
marktconform aan te pas-
sen. Hiermee wordt Aqua-

lectra verzwakt”, zo wordt
aangevoerd in de Staten.

Verder verlangt Aqua-
lectra een goede visie van
de kant van de overheid.
,,De regering kan helpen
met een goed energiebe-
leid. Er moet een visie zijn
op het energiebeleid van
de toekomst, voor 2020,
2025 en 2030. Een beleid
ontwikkelen duurt lang,
maar het is wel nodig. Er

moet goede wetgeving ko-
men, supervisie op de
energieketen en de bedrij-
ven en cliënten. De over-
heid als aandeelhouder
moet de richting aange-
ven, maar de directie ook
de ruimte geven hier in-
vulling aan te geven”, zo
heeft Jonis te kennen ge-
geven. 
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Formeel niet illegaal,
omdat er bij de overgang
van Curaçao als eilandge-
bied naar een zelfstandig
land iets mis is gegaan
met de inwerkingtreding
van bepaalde wetten,
maar ongewenst is het
zeker: de wildgroei aan
reclame-uitingen langs de
openbare weg en vaak op,

aan, om, tegen het straat-
meubilair. Ook
(palm)bomen zijn niet
meer veilig. Borden, stic-
kers en posters. Ze zijn
overal aangebracht op
publiek domein. Ook als
het aangeprezen evene-
ment al lang voorbij is,
blijft het materiaal vaak
achter. En nu een houten

pallet tegen een paal met
verkeersbord. De wild-
groei is begonnen en al
een tijdje gaande; de
vraag is waar, wanneer en
wie het eindigt.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Landsverordening 
Openbare Orde
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Wildgroei reclame

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - ,,Scholte
hoort bij de slechte rech-
ters.” Dit is slechts een van
de vele uitspraken die
tuchtrechter Maroeska
Scholte gisteren te verdu-
ren kreeg tijdens de be-
handeling van het wra-
kingsverzoek van Eldon
‘Peppie’ Sulvaran, Chester
Peterson en Anthony Eu-
statius. Tijdens deze open-
bare zitting deden zij uit
de doeken waarom zij vin-
den dat Scholte als voorzit-
ter van de Raad van Toe-
zicht op de Advocatuur
(RvT) moet worden ver-
vangen. Het drietal is er-
van overtuigd dat de tucht-
rechter niet objectief is.
Daarom is er voor plaats-
vervangend tuchtrechter
Froukje Lourens en de ad-
vocaten Pols en Ham-
moud als leden, volgens
de Kòrsou Fuerte i Outón-
omo (KFO) advocaten
maar één juiste beslissing
in zake dit wrakingsver-
zoek: het wraken van
Scholte. Sulvaran, die ge-
durende de openbare zit-

ting het woord voert na-
mens het drietal, richt zich
op twee punten: Scholte
zou niet objectief zijn om-
dat ze heeft samengewerkt
met Karel Frielink en Leo
Spigt (Spigt Dutch Carib-
bean). En ook kaart de ad-
vocaat een fout van de
rechter uit het verleden
aan, waaruit zou blijken
dat de rechter beschikkin-
gen zou tekenen alvorens
de verdediging te hebben
gehoord. ,,Dit is een prak-
tijk die al jaren bezig is”,
aldus Sulvaran. Hierbij re-
fereert de advocaat naar de
handelwijze van de rechter
in een zaak waarin een cli-
ënt van Sulvaran voor het
gerecht moest verschij-
nen. Het zou hier gaan om
een vordering tot bewa-
ring van zestig dagen. De-
ze zou al zijn getekend
door de rechter en de grif-
fier voordat de verdediging
zou zijn gehoord. Uitein-
delijk werd de vordering
tenietgedaan en kwam de
zestig dagen verlening van
detentie er niet. ,,Tot mijn
verbazing stond de politie-
agent bij verlaten van de

rechtszaal al klaar met de
getekende vordering. Dit
kan slechts betekenen dat
het al getekend was voor-
dat de verdediging was ge-
hoord. Hiermee heeft
Scholte willens en wetens
een risico genomen”, al-
dus Sulvaran in zijn plei-
dooi. Sulvaran loopt door
de rechtszaal; zijn stoel is
achteruitgeschoven. Peter-
son zit naast de lege stoel
en voor een roerloze Eu-
statius en knikt heftig mee
tijdens het pleidooi. In
haar weerwoord zegt
Scholte: ,,Het klopt. Ik heb
een fout gemaakt. Maar
dat is gelijk medegedeeld
aan verdachte en verdedi-
ging. Per abuis heb ik de
vordering getekend.” De
rechter noemt het tekenen
van de vordering een ‘ad-
ministratieve fout’. Iets
wat er, zichtbaar, niet 
ingaat bij de aanvragers
van het wrakingsverzoek.
,,Het gaat hier om men-
sen”, reageert de advocaat.

‘Scholte hoort bij slechte rechters’

‘Spigt, de Donald Sterling
van Curaçao’
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