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Samenvatting 
 
Dit mobiliteitsplan, waarvoor het “rapport Benschop” (2003) als basis heeft gediend, is het 
resultaat van een gezamenlijke inspanning van Directie Openbaar Personenvervoer, Arubus, 
Directie Infrastructuur en Planning, en Dienst Openbare Werken. 
 
Het mobiliteitsplan legt sterk de nadruk op het onlosmakelijke verband tussen mobiliteit en 
ruimtelijke ordening. In dit mobiliteitsplan wordt gekozen voor een tweesporenbeleid. Enerzijds 
het viertal topprioriteiten van het rapport Benschop waarin de nadruk wordt gelegd op 
modernisering van wet- en regelgeving en op organisatorische aspecten. Anderzijds de 
implementatie op korte termijn van (verkeerstechnische) maatregelen die praktisch en financieel 
mogelijk zijn, zonder dat daarvoor eerst de wetgeving dient te worden aangepast of 
organisatorische herstructureringen uitgevoerd. 
Het mobiliteitsplan dient om de problemen op het gebied van verkeer en vervoer op te lossen en 
aldus een bijdrage te leveren aan een duurzame economische ontwikkeling. 
 
Vanwege de sterke samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling wordt eerst uitvoerig 
aandacht besteed aan de knelpunten die het gevolg zijn van het extensieve ruimtegebruik op het 
eiland en de economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bemoeilijken het aanbieden van 
collectief (openbaar) vervoer in ernstige mate. 
Door het relatief hoge welvaartspeil is het autobezit en de automobiliteit zeer hoog wat tot veel 
autoverplaatsingen en “kris-kras” bewegingen leidt. Omdat in veel gevallen een goed alternatief 
(openbaar vervoer) voor de te maken rit niet voorhanden is, ontstaan er relatief snel files en 
parkeerproblemen. 
Het ruimtelijk ontwikkelingsplan wordt gebaseerd op het principe ‘bundeling en concentratie’. Bij 
dit hiërarchische principe is sprake van één duidelijk hoofdcentrum met daarnaast een aantal 
duidelijke subcentra. Om een goede bereikbaarheid te garanderen is een bijpassende categorisering 
van het wegennet noodzakelijk. Prioriteit moet worden gegeven aan goede verbindingswegen 
tussen de hoofdstad Oranjestad en de beide secundaire kernen Noord en San Nicolas. In verband 
met de toeristische ontwikkelingsplannen voor Sero Colorado dienen de nu al bestaande 
verkeersproblemen op de hoofdweg van Oranjestad naar San Nicolas te worden aangepakt. Een 
door Sasaki Associates geprojecteerd tracé voor de nieuwe hoofdweg biedt een oplossing hiervoor 
in samenhang met een capaciteitsverhoging van het kruispunt Balashi. Door de bestaande 
wegenstructuur op het eiland op hiërarchische wijze te classificeren en een aantal ontbrekende 
schakels aan te leggen (ringweg 2 en 3) kan de interne bereikbaarheid op het eiland worden 
verbeterd. 
De belangrijkste kernpunten van het ruimtelijke ontwikkelingsplan die direct betrekking hebben op 
de mobiliteitsproblematiek zijn: een duidelijk onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire 
kernen, afstemming van voorzieningenniveaus binnen onderscheiden kernen, en een duidelijke 
hiërarchie in het wegenstelsel, c.q. duidelijk onderscheid tussen verbindingswegen en 
ontsluitingswegen. 
 
Ter optimalisering van de mobiliteit en verbetering van de bereikbaarheid dient een hoogwaardig 
en gestructureerd hoofdwegennet te worden ontwikkeld dat als drager zal fungeren voor de in 
voorbereiding zijnde ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Voor wat betreft de infrastructuur ten 
behoeve van de mobiliteit kunnen er een twaalftal knelpunten die de bereikbaarheid belemmeren en 
reistijden vergroten worden geïdentificeerd. Deze knelpunten vinden voornamelijk plaats op 
kruispuntniveau en met een bijdrage van de capaciteit op wegvakniveau. Om reistijden acceptabel 
te maken dienen deze te worden verlaagd door de capaciteit van zowel de kruispunten als de 
wegvakken te vergroten. 
De oplossing van sommige knelpunten zijn zonder hoge investeringen niet haalbaar. Bijvoorbeeld 
om oplossingen te zoeken voor problemen op het traject van L.G. Smith Boulevard, het gedeelte 
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gelegen tussen de kruispunten met de Adriaan Lacle Boulevard en de Paardenbaaistraat, zijn een 
viertal alternatieven onderzocht.  
Het vierde alternatief, de aanleg van de Ringweg 3 bleek uiteindelijk de voorkeur te hebben, mede 
omdat deze weg onderdeel gaat vormen van de opbouw van een hoogwaardig en structureel 
wegennet voor de toekomst. 
Aspecten die een rol spelen bij de keuze van de oplossingen zijn behalve de capaciteitsvergroting 
en de gemoeide kosten, de verkorting van de reistijd, wat een maat is voor de bereikbaarheid, de 
betere ontsluiting van woonkernen, de bescherming van de leefbaarheid in de woonkernen en in de 
lintbebouwing langs de wegen. 
Het is van verder belang om het wegennet te categoriseren naar functies om de verkeersdeelnemers 
duidelijk te maken hoe zich op te stellen op bepaalde wegen binnen het wegennet. Onderscheid 
wordt gemaakt tussen twee duidelijke verschillende functies namelijk de verkeers- en de 
verblijfsfunctie. Deze functionele indeling wordt verder ingedeeld in primaire, secundaire en 
tertiaire wegen. 
 
Oranjestad heeft de hoogste dichtheid aan arbeidsplaatsen en scholen op het eiland en genereert 
veel verkeer en de meeste filevormingen en heeft te kampen met een tekort aan parkeerplaatsen. 
Het verkeerscirculatieplan Oranjestad identificeert een zestal knelpunten middels rijtijdmetingen. 
Teneinde deze knelpunten op te lossen en de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren 
wordt voorgesteld om het ontbrekende deel van de ringweg 2 aan te leggen in combinatie met een 
uitbreiding van de capaciteit van de (parkeer)ring.  
Een parkeerbeleid, omvattende een negental elementen die simultaan of gefaseerd dienen te 
worden ingevoerd, dient om de parkeervraag en het parkeeraanbod te kunnen beheersen. Bij de 
uitvoering van (delen) van het integraal parkeerbeleid kan in verband met de gemoeide 
investeringen gedacht worden aan “Public Private Partnerships” constructies.  
 
De noodzaak tot herstructurering van het openbaar vervoer is voor eenieder duidelijk en de cijfers 
laten zien dat er groeimogelijkheden zijn in deze markt. Welke maatregelen er precies moeten 
worden genomen om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en te bevorderen en het 
particuliere autovervoer te ontmoedigen zijn niet duidelijk omdat er talloze maatschappelijke 
factoren een rol spelen die de politieke haalbaarheid van de te treffen maatregelen op korte termijn 
zo niet onmogelijk maken dan wel ten zeerste bemoeilijken. Wel duidelijk zijn een aantal 
knelpunten die een negatief effect hebben op de kwaliteit van het openbaar vervoer. Die knelpunten 
kunnen ruwweg in twee hoofdgroepen worden ingedeeld, namelijk verouderde en ontoereikende 
wetgeving en organisatorische aspecten die onder meer te maken hebben met oneigenlijk gebruik 
van vergunningen en gevolgen van beslissingen in het verleden die een averechts effect hebben 
gehad. Teneinde een aanvang te maken met de aanpak van de beschreven knelpunten –als 
onderdeel van de herstructurering van het openbaar vervoer- worden een viertal beslispunten 
voorgesteld: 1) een moratorium op de afgifte van nieuwe taxivergunningen en de oprichting van 
een taxicentrale, 2) onmiddellijke stopzetting van de afgifte van zogenaamde O-vergunningen, 3) 
introductie van de nieuwe categorie Besloten vervoer, en 4) de combinatie van de sterke punten 
van de grote autobussen (Arubus) en de kleine particuliere autobussen. 
 
De distributie van goederen op het eiland vindt uitsluitend plaats via het wegverkeer. De haven van 
Oranjestad is het meest belangrijke punt van invoer van goederen en de ligplaats van de 
cruiseschepen. Gelet op de toenemende vraag voor ligplaatsen ten behoeve van cruiseschepen heeft 
de APA een plan opgemaakt om het maritieme goederenverkeer te verhuizen naar Barcadera. 
Geografisch gezien heeft de verhuizing van het vrachtgebeuren naar Barcadera het grote voordeel 
dat door de centrale ligging het hele eiland goed voorzien kan worden mits er een goed 
hoofdwegennet aanwezig is. De aanleg van de Ringweg 3 is dan van essentieel belang. Zonder de 
aanleg van Ringweg 3 zal een eventuele verhuizing van het vrachtgebeuren naar Barcadera geen 
bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling. 
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Het gemiddeld aantal verkeersongevallen is relatief hoog vergeleken met andere landen in de regio 
en elders in de wereld. Teneinde tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid te komen 
wordt het verkeersveiligheidbeleid gericht op de zogenaamde drie E’s: education 
(verkeersopvoeding en voorlichting), engineering (infrastructurele werken) en enforcement 
(toezicht, handhaving, controle). Voor alle voornoemde vlakken worden actiepunten en 
werkplannen voorgesteld om het aantal verkeersongevallen op termijn significant te verminderen. 
 
Naast de invoering en nadere implementatie van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling 
dienen de Landsverordening wegverkeer en de Landsverordening personenvervoer met de 
verschillende daaruit voortvloeiende landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, en 
ministeriële beschikkingen te worden gewijzigd. De meeste van de wijzigingen hebben betrekking 
op de handhavingmechanismen die niet meer van deze tijd zijn en daarom niet toereikend zodat 
geen effectieve handhaving mogelijk is. 
  
In hoofdstuk 8 wordt aangegeven welke onderdelen van het mobiliteitsplan al kunnen worden 
uitgevoerd. Het meest concreet zijn de verkeerstechnische maatregelen die niet afhankelijk zijn van 
wetswijzigingen en/of organisatorische herstructureringen. In een overzicht zijn de kosten, 
eventuele fondsen van financiering en de gewenste realisatieperiode te zien. Op korte termijn is er 
Afl. 89, 68 miljoen nodig om de thans noodzakelijke maatregelen te treffen om een kwalitatief en 
structureel wegennet op te bouwen waarbij de reistijd in de spitsen terug kan worden gebracht 
binnen acceptabele normen. Voor de realisatie van de plannen op korte termijn, binnen een periode 
van 5 jaar, is er een tekort van Fl. 30,- miljoen indien vanuit de Meerjaren Fondsen slechts Afl. 35,- 
miljoen wordt toegewezen aan de Ringweg 3.     
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
1.1 Leeswijzer 
 
Omdat mobiliteit en ruimtelijke ordening onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn wordt in 
voorliggend mobiliteitsplan in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op de ruimtelijk/functionele 
ontwikkeling van Aruba. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de drielagenmethode die onderscheid 
maakt in de bodemlaag, de netwerklaag en de occupatielaag. Het accent in het mobilteitsplan ligt 
vanzelfsprekend op de netwerklaag. Daarom wordt in hoofdstuk 3 uitvoerig ingegaan op. de 
fysieke infrastructuur en de gewenste verkeerscirculatie op het eiland. Daarbij is specifieke 
aandacht voor (het oplossen van de problemen bij) Oranjestad en de hotelzone. 
In hoofdstuk 4 ligt het accent op de kansen die er liggen op het gebied van collectief en openbaar 
personenvervoer. 
Hoofdstuk 5 gaat verder in op de distributie van de goederen van en naar Aruba en de interne 
logistiek op het eiland. 
Aan de hand van “de drie E’s” passeren in hoofdstuk 6 de aspecten de revue die betrekking hebben 
op verkeersveiligheid. 
De benodigde modernisatie van de wet- en regelgeving komt in hoofdstuk 7 aan bod. 
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de financiële aspecten van het mobiliteitsplan alsmede 
op de planning van de uitvoering ervan. 
 
1.2 Beleidsvisie  
 
De klachten over files en het tekort aan parkeerruimte – vooral in Oranjestad, maar in toenemende 
mate ook in de hotelzone aan de westzijde van het eiland – nemen steeds meer toe. In het rapport 
van W.J. Benschop van 2003 zijn zoniet alle dan wel de meeste problemen met betrekking tot het 
verkeers- en vervoersbeleid op Aruba geïnventariseerd en geanalyseerd en zijn oplossings-
richtingen aangegeven. 
Tijdens breed georganiseerde bijeenkomsten in het kader van het opstellen van een ruimtelijk 
ontwikkelingsplan, alsmede in het kader van het opstellen van een Meerjarenplan 2006 – 2009 
(voor besteding van FDA ontwikkelingsgelden), is het afgelopen jaar duidelijk gebleken dat het 
verbeteren van de bereikbaarheid hoge prioriteit heeft. Dat de bereikbaarheid onder druk staat komt 
tot uitdrukking in files en parkeer- en bereikbaarheidsproblemen in Oranjestad en de hotelzone aan 
de westzijde van het eiland. Niet alleen omdat deze problemen een duurzame economische 
ontwikkeling in de weg staan, maar ook omdat ze afbreuk doen aan het leefmilieu op het eiland, 
zullen ze integraal moeten worden aangepakt.  
Ook Benschop stelt nadrukkelijk dat “alleen integraal beleid zoden aan de dijk zet”. Benschop doet 
een viertal aanbevelingen in de vorm van topprioriteiten waarbij hij de nadruk legt op de 
modernisering van de wet- en regelgeving en op organisatorische aspecten. Het belang van 
wettelijke aanpassingen wordt ook in dit rapport onderkend, bijvoorbeeld bij de behandeling van 
het parkeerbeleid, maar hier wordt gekozen voor een tweesporenbeleid waar naast de 
topprioriteiten van Benschop ook de nadruk wordt gelegd op de implementatie op korte termijn van 
(verkeers)technische maatregelen die praktisch en financieel mogelijk zijn, zonder dat daarvoor 
eerst de wetgeving dient te worden aangepast of organisatorische herstructureringen worden 
uitgevoerd. 
Om die reden wordt in de titel van dit rapport bewust niet gesproken van een mobiliteitsbeleid 
maar van een mobiliteitsplan.  
 
Letterlijk betekent mobiliteit “beweeglijkheid”; mobiliteit heeft dus iets te maken met het 
verplaatsen van personen en goederen en genereert dus verkeer. We verplaatsen ons meestal niet 
omdat we het verplaatsen zelf zo leuk vinden maar omdat we activiteiten willen uitvoeren; we gaan 
bijvoorbeeld naar ons werk, de kinderen gaan naar school, etc. 
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Een mobiliteitsplan kan Aruba helpen de problemen op het gebied van verkeer en vervoer op te 
lossen. Van het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan zal de Arubaanse gemeenschap de 
komende decennia blijvend kunnen profiteren. Dit geldt zowel voor bewoners en ondernemers 
maar ook voor toeristen. De bewoners zullen zich immers sneller en veiliger kunnen verplaatsen 
terwijl ondernemers gebaat zijn met een goede bereikbaarheid van hun bedrijf. De bereikbaarheid 
van hotels (voor personeel en bezoekers) valt hier uiteraard ook onder maar daarnaast zullen 
toeristen ook op hun vakantiebestemming grote waarde hechten aan mobiliteitsvrijheid.  
Een mobiliteitsplan levert dus een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de economie. 
De haalbaarheid van het mobiliteitsplan is in hoge mate afhankelijk van beschikbare middelen, 
samenwerking van de diensten en het maatschappelijk draagvlak. 
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HOOFDSTUK 2 MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
 
2.1 Ruimtelijke ontwikkeling 
 
Begin 1900 woonden er nog geen 10.000 mensen op Aruba en was de economie relatief eenvoudig. 
De visserij en landbouw voorzagen in de voedselbehoefte van de bewoners en er was weinig 
verkeer. De eilandbewoners woonden “op het land” nabij de akkers. 
 

 
 
Ruim een eeuw later wonen er circa 100.000 mensen op Aruba1 in een relatief moderne 
samenleving. De landbouweconomie heeft plaatsgemaakt voor een handelseconomie waarin eerst 
de olie en later het toerisme belangrijke producten waren. Beide economische expansies hebben 
veel investeringen tot gevolg gehad en een stijging van de welvaart evenals een tekort aan 
arbeidsplaatsen op de lokale arbeidsmarkt tot gevolg gehad waardoor import van buitenlandse 
arbeidskrachten nodig was. Gedurende de afgelopen 10 – 15 jaar is de bevolking op Aruba 
daardoor toegenomen met 40 % tot bijna 100.000 inwoners. Het ruimtegebruik is explosief 
gestegen terwijl de (overheid)investeringen in infrastructuur en voorzieningen achter zijn gebleven. 
 
De vrijheid die een ieder tot op de dag van vandaag geniet bij het ontplooien van  bouwactiviteiten 
heeft geleid tot een zeer verspreid patroon van bebouwing. Mede omdat “het bouwen van een 
nieuw huis op een groot nieuw  perceel” een belangrijk onderdeel van de Arubaanse wooncultuur 
is, is er tevens sprake van zeer  extensief grondgebruik. In combinatie met het ontbreken van 
wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu en/of gebrekkige handhaving van 
bestaande wetten, leidt dit in toenemende mate tot hinderlijke situaties. Het verspreide 
bebouwingspatroon leidt daarnaast tot versnippering en kwaliteitsverlies van natuurgebieden en 
belemmert de goede en  snelle routering van regenwaterafvoer bij hevige buien. Tot slot zijn de 
onderhoudskosten van het bijbehorende wijd vertakte en fijnmazige wegennetwerk extreem hoog. 
 
 
Vrijheid geldt ook voor het bouwen van bedrijven en gaat gepaard met het ontbreken van integrale 
plannen en het gebrek aan controle en handhaving van bestaande wetgeving. Ook dit leidt in 
toenemende mate tot hinderlijke situaties. Steeds meer bewoners ondervinden hinder van bedrijven 
die zich in hun woonbuurt hebben gevestigd en steeds meer automobilisten ervaren de  steeds 
langer wordende dagelijkse files als hinderlijk. 
 
Het ruimtegebruik wordt anno 2006 nog eens versterkt door de belangrijkste economische pijler 
van dit moment: het toerisme. Deze sector verbruikt veel energie, produceert veel afval en 
genereert meer arbeidsplaatsen dan dat er arbeidskrachten op het eiland zijn. De toestroom van 
arbeiders van buitenaf verhoogt de druk op de woningmarkt, de voorzieningen, de infrastructuur, 
etc. 
 

                                                 
1 Naar schatting verblijven tussen de 10- en 20.000 mensen illegaal op Aruba. Deze groep maakt  geen deel 
uit van de statistieken maar verblijft wel permanent op het eiland. 
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In combinatie met het extensieve ruimtegebruik leidt dit in hoog tempo tot het steeds schaarser 
worden van bouwgrond. De oppervlakte van het eiland is immers eindig (180 km²) en inmiddels is 
circa 1/3 in gebruik genomen voor wonen, commerciële doeleinden, infrastructuur, etc. (zie figuur 
2.1 geschat ruimtegebruik anno 2005). De feitelijke ruimte die deze functies in beslag nemen is 
echter veel groter. Figuur 2.2 laat zien dat bijna 2/3 deel van het eiland min of meer bebouwd is. 
Alleen Parke Nacional Arikok en de noord- en oostkust vormen nog waardevolle aaneengesloten  
natuurgebieden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 2.1

 geschat ruimtegebruik anno 2005 

Gebruik/bestemming Opp. 
(in km²) 

Perc. 
(in %) 

Wonen 33 18 
Industrie 11  6 
Toerisme en recreatie 5  3 
Wegen en nutsvoorzieningen 11  6 
Parke Nacional Arikok 32 18 
Conserveringszone noordkust 32 18 
Natuur- en landschapselementen 11  6 
Huurgrond (Agrarisch) 25 15 
Overig 20 10  
Totaal 180 km² 100 % 

 

 
figuur 2.2 geschat ruimtebeslag anno 2005 
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2.2 Knelpunten 
 
De ruimtelijke structuur van Aruba kenmerkt zich door een grote mate van spreiding van 
gebouwen en functies. Het aanbieden van collectief (openbaar) vervoer wordt hierdoor ernstig 
bemoeilijkt. Collectief vervoer vereist immers aan beide uiteinden van de rit, en puntsgewijs 
daartussenin, een concentratie van gebruikers (bewoners, werknemers, scholieren etc).  
Gebrek aan (ruimtelijke) planning, in combinatie met een aanhoudende economische groei, in met 
name de toeristische sector, leidt dus tot een steeds groter wordend mobiliteitsprobleem. 
Met name toerisme genereert een groot aantal bezoekers en vereist veel arbeidsplaatsen die voor 
een groot deel vervuld worden door immigranten omdat de locale arbeidsmarkt te krap is. De 
toename van het aantal arbeidskrachten en  toeristen leidt tot een toename van het aantal 
verplaatsingen van mensen (resp. woon-werk en hotel-attractie) en goederen (voedsel, 
gebruiksartikelen e.d). De druk op de  bestaande infrastructuur neemt dus steeds meer toe. 
 
De (auto)mobiliteit op Aruba is zeer hoog; de vele “kris-kras” bewegingen kunnen bijna uitsluitend 
met de auto worden uitgevoerd. Bijkomend negatief effect is dat de “minder mobielen” in de 
samenleving (o.a. kinderen en bejaarden) gedeeltelijk uitgesloten worden van deelname aan 
bepaalde activiteiten van de samenleving. 
 
De klachten over files en tekort aan parkeerruimte -vooral in Oranjestad, maar in toenemende mate 
ook in de hotelzone aan de westzijde van het eiland, - nemen steeds meer toe.  
In 2003 heeft dhr. Benschop desgevraagd een advies opgesteld waarin een groot aantal problemen 
(en oplossingsrichtingen) met betrekking tot het verkeer- en vervoersbeleid op Aruba op een rijtje 
zijn gezet2. Tijdens breed georganiseerde bijeenkomsten in het kader van het opstellen van een 
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan, alsmede in het kader van het opstellen van een MJP 2006-20093, is 
het afgelopen jaar duidelijk gebleken dat het verbeteren van de bereikbaarheid hoge prioriteit heeft. 
Deze staat nu onder druk wat onder andere tot uitdrukking komt in files en parkeer- en 
bereikbaarheidsproblemen in Oranjestad en de hotelzone aan de westzijde van het eiland. Niet 
alleen omdat deze problemen een duurzame economische ontwikkeling in de weg staan, maar ook 
omdat ze afbreuk doen aan het leefmilieu op het eiland, zullen ze integraal moeten worden 
aangepakt. 
 
Bij het zoeken naar oplossingen verdient het aanbeveling om ook naar de bron van de problemen te 
kijken en te onderzoeken of daar zodanige verandering in aangebracht kan worden dat de negatieve 
effecten verminderen. Het relatief hoge welvaartsniveau op Aruba leidt bijvoorbeeld tot een relatief 
hoog autobezit dat, in combinatie met relatief lage variabele lasten voor het autogebruik, leidt tot 
veel individuele autoverplaatsingen. Omdat in veel gevallen een goed alternatief (openbaar 
vervoer) voor de te maken rit niet voorhanden is, ontstaan er relatief snel files en 
parkeerproblemen.  
 

                                                 
2 Advies over de ontwikkeling en implementatie van een integraal verkeers- en vervoersbeleid van Aruba, 
uitgebracht aan minister E. Briesen van Toerisme en Transport, april 2003, O’stad/Den Haag. 
3 MJP 2006-2009 Meerjarenprogramma voor besteding van FDA ontwikkelingsgelden 
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2.3 Relatie met andere sectoren 
 
Naast de relatie met de ruimtelijke ontwikkeling heeft verkeer en mobiliteit ook raakvlakken met 
andere sectoren. 
 
Economie  
Bereikbaarheid wordt vaak als voorwaarde gezien om economische ontwikkelingen te realiseren. 
Bereikbaarheid hangt nauw samen met de hoeveelheid verkeer, reistijd, kosten en moeite/gemak.  
Om te kunnen werken, winkelen, bezoeken en recreëren verplaatsen we ons. Wordt er meer 
gewerkt en gewinkeld, dan neemt het aantal verplaatsingen toe. Ook het toenemen van het aantal 
woningen en inwoners leidt tot meer verkeer en mobiliteit.  
Vanuit economisch oogpunt zijn de volgende punten daarom van belang: 
− een goede bereikbaarheid van Aruba t.o.v. “de rest van de wereld” (airport, cruise- en 

containerterminal) 
− de interne bereikbaarheid van met name Oranjestad en de toerist Corridor 
− de bereikbaarheid van woon- en werkgebieden alsmede van toeristische attracties. 
  
Milieu 
Naast een duidelijke relatie met economische en ruimtelijke ontwikkelingen, hebben mobiliteit en 
verkeer ook een relatie met het milieu. In deze relatie is mobiliteit en verkeer de veroorzaker van 
milieuhinder. De milieuaspecten die een directe relatie met verkeer hebben zijn lucht- en 
geluidhinder. Ten gevolge van uitlaatgassen uit (vracht)auto’s en autobussen ontstaat rondom de 
wegen luchtverontreiniging.  Hoe meer gemotoriseerd verkeer, des te meer luchtverontreiniging. 
Hoewel de vervuiling van de lucht er niet minder door wordt zorgt de passaatwind er meestal voor 
dat de verontreiniging snel door de lucht wordt afgevoerd en relatief weinig schadelijke effecten 
heeft voor de bevolking. Het aspect geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer zal de komende 
jaren steeds meer aandacht vragen. Wegens de steeds schaarser wordende ruimte zal steeds meer 
gezocht moeten worden naar inbreidingsgebieden in plaats van uitbreidingsgebieden. Daarbij 
zullen maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van geluidgevoelige functies. Het 
spreekt voor zich dat door het stimuleren van milieuvriendelijke vervoerwijzen, zoals het openbaar 
vervoer, de milieuoverlast ten gevolge van het verkeer kan worden verminderd. 
In dit kader is het “Aruba Streetscape” plan4 vermeldenswaardig; het plan voorziet in de aanleg van 
een (recreatieve) langzaam verkeersroute tussen het vliegveld en Arashi 
 
Natuur  
Mobiliteit en verkeer hebben ook een duidelijke relatie met de natuur. Op het moment dat 
infrastructuur-uitbreiding plaats moet vinden wordt deze groene kwaliteit vaak als een beperking 
gezien. Nieuwe infrastructuur doorsnijdt in 9 van de 10 gevallen de kwetsbare, kostbare natuur. 
Mede daarom zal de komende jaren vooral geïnvesteerd moeten worden in het “upgraden” van het 
bestaande wegennetwerk. Nieuwe wegen zijn slechts toelaatbaar indien deze noodzakelijk zijn om 
de bestaande verkeersstructuur te vervolmaken (afmaken ringweg 2, aanleg ringweg 3 en aanleg 
van de hoofdweg Oranjestad – San Nicolas). 
 
Daarnaast zal steeds meer rekening moeten worden gehouden met de opvang en afvoer van 
natuurlijk (regen)water. Het onvoldoende rekening houden met de rooien leidt in het regenseizoen 
regelmatig tot gevaarlijke en hinderlijke situaties en tot schade aan de weg. 
 

                                                 
4 Aruba streetscape, januari 2005, EDSA (in opdracht van het land Aruba en de AHATA). 
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2.4 Visie 
 
In het kader van het opstellen van een concept Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) hebben  
verschillende overheids- en niet-overheidssectoren de volgende visie geformuleerd: 
 
 “Het realiseren van een integrale duurzame en evenwichtige (her)ontwikkeling van Aruba.” 
 
Een duurzame ontwikkeling5 is een houding van waaruit naar verandering in de samenleving wordt 
gekeken: “die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder daarmee voor de 
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te 
voorzien”. Net als natuur heeft de bebouwde ruimte doorgaans een lange ontwikkelingsperiode.  
Duurzame ontwikkeling vraagt dus om een lange termijn visie; het ROP heeft daarom een looptijd 
van 10 jaar. Het langetermijnperspectief biedt een kader waarin stabiliteit van structuren en 
systemen wordt afgewogen tegen de noodzaak aan verandering en vernieuwing. Overwegingen op 
korte termijn kunnen tegengesteld zijn aan duurzaamheid op lange termijn. Voorwaarden voor het 
realiseren van een duurzame ontwikkeling zijn: 
a. de noodzaak van een wettelijk kader (invoering Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling); 
b. politieke wil; 
c. maatschappelijk draagvlak. 
 
Voor het uitwerken van de visie in een plankaart is gekozen voor een methode waarbij de huidige 
situatie centraal staat en schommelingen in de ontwikkeling kunnen worden opgevangen. 
Uitgegaan wordt van de basiskwaliteiten van het eiland, die besloten liggen in de ondergrond, in 
combinatie met de inrichtingsmogelijkheden die bepaald worden door aanleg van netwerken 
(wegen, kabels, leidingen e.d.) en de occupatie. Van de drie lagen is er niet één de belangrijkste 
voor de ruimtelijke ontwikkeling: elke laag heeft zijn specifieke bijdrage aan die ontwikkeling (zie 
figuur 2.3). In het mobiliteitsplan ligt het accent uiteraard op de netwerklaag. 

Figuur 2.3 drielagenbenadering        Figuur 2.4 structuurprincipe

                                                 
5 Dit begrip is ontleend aan de Agenda 21 van de Verenigde Naties. Ruimtelijk gaat het om vrijwaring van 
een leefbare ruimte, gebaseerd op draagkracht en kwaliteit, zonder een wissel te trekken op 
keuzemogelijkheden van volgende generaties. 
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2.5 Ruimtelijk ontwikkelingsplan 
Om de economische en maatschappelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk in ruimtelijke banen te 
leiden is onderzocht welk ruimtelijk principe daarvoor het meest geschikt is. Gelet op de bestaande 
situatie en de versterking van de vitale gebieden wordt ingezet op het principe van bundeling en 
concentratie. 
Bij dit hiërarchische principe is sprake van één duidelijk hoofdcentrum met daarnaast een aantal 
duidelijke subcentra. Zowel voorzieningen, als woningen en bedrijven zijn verspreid over meerdere 
locaties (verdeelde concentraties) waarbij telkens sprake is van een hiërarchie en variatie in 
bundeling (zie figuur 2.5).  
De gebouwendichtheid is bij dit principe in het hoofdcentrum altijd het hoogst en neemt verder af 
naar buiten toe, waardoor verscheidenheid in woon- en werkmilieus ontstaat. Het draagvlak voor 
voorzieningen wordt bepaald door het aantal inwoners in de directe omgeving maar kan sterk 
toenemen door de aanwezigheid van bezoekers (toeristen, werknemers e.d.). 
 
Op basis van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen, aanwezige voorzieningen e.d. is Oranjestad 
aangemerkt als de hoofdkern van Aruba. Daarnaast zijn Noord en San Nicolas aangemerkt als 
secundaire kernen en zijn er nog  zeven tertiaire kernen aangegeven.  
Om een goede bereikbaarheid te garanderen is een bijpassende categorisering van het wegennet 
noodzakelijk. Prioriteit moet worden gegeven aan goede verbindingswegen tussen de hoofdstad 
Oranjestad en de beide secundaire kernen Noord en San Nicolas. 
 
Omdat het behouden en versterken van de vitale gebieden voorop staat, wordt gestreefd naar een zo 
goed mogelijk gebruik en beheer van zowel de stedelijke als de landelijke gebieden. Door 
nieuwbouw van woningen en voorzieningen te concentreren in de kernen en te bundelen langs 
infrastructuur kan de ruimtelijke kwaliteit toenemen. Tegelijkertijd neemt de druk op het landelijk 
gebied af zodat daar natuurbehoud en -ontwikkeling kan plaatsvinden.  

Figuur 2.5 Ruimtelijk model Aruba
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Doorvertaling van het gewenste ruimtelijk model in de drielagenbenadering resulteert in drie 
kaarten die “opgeteld” de plankaart voor het ROP vormen.  
 
Bodemlaag (figuur 2.6) 
Uiteraard is Parke Nacional Arikok als natuurgebied op de kaart opgenomen. Eveneens is de 
conserveringszone noordkust (“saltsprayzone”) opgenomen alsmede Spaans Lagoen. Hierdoor 
ontstaat een uniek aaneengesloten natuurgebied dat zowel voor bewoners als voor toeristen een 
recreatieve functie kan vervullen. 
Het ROP schept tevens de voorwaarden om de geconstateerde noodzaak van een “marine park” in 
vervulling te laten gaan door een beschermende status voor de rifeilanden en de lagunes voor de 
zuidkust. Tot slot zijn een aantal solitaire landschapselementen (o.a. Hooiberg, Casibari, Ayo) en 
de belangrijkste rooien en saliñas overeenkomstig in het plan opgenomen. Deze gebieden dienen 
gevrijwaard te blijven van andere ontwikkelingen. 
 
 

 
Figuur 2.6 Bodemlaag 
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Netwerklaag (figuur 2.7) 
Zowel de interne als de externe bereikbaarheid van Aruba dient de komende planperiode te worden 
gewaarborgd. Het vliegveld, alsmede de goederen- en passagiershaven zijn de belangrijkste externe 
verbindingen voor het eiland. Het plan voorziet in een verplaatsing van de containerhaven in 
Oranjestad naar Barcadera. Dit biedt kansen voor economische diversificatie alsmede voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Oranjestad (beschikbaar komen van meer openbaar 
waterfront). Door de bestaande wegenstructuur op het eiland op hiërarchische wijze te classificeren 
en een aantal ontbrekende schakels aan te leggen (ringweg 2 en 3) kan de interne bereikbaarheid op 
het eiland worden verbeterd. 
 
 

 
Figuur 2.7 Netwerklaag 
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Occupatie (figuur 2.8) 
Het ROP voorziet in een versterking van zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Het bestaande 
verstedelijkingspatroon (occupatielaag) is van belang voor het versterken van de stedelijke 
kwaliteiten. De bestaande differentiatie in woon- en werkmilieus kan worden versterkt door te 
variëren in (woning)dichtheden, bereikbaarheid, voorzieningenniveaus, e.d. Oranjestad wordt 
gekenmerkt door de centrale ligging, een goede bereikbaarheid, een hoge gebouwendichtheid en 
een hoog voorzieningenniveau.  
Noord en San Nicolas zijn beide zelfstandige secundaire kernen met bijpassende dichtheden, 
voorzieningen en kenmerken. Noord is daarbij meer georiënteerd op de nabijgelegen “toerist 
corridor” terwijl San Nicolas meer gerelateerd is aan de olieraffinaderij en de nabijgelegen ruige 
natuurgebieden.  
De overige 7 kernen kennen een lagere gebouwendichtheid en kunnen qua voorzieningen voorzien 
in hun eigen dagelijkse levensbehoeften. De kernen onderling verschillen van karakter en 
uitstraling.  Het meest kenmerkende woonmilieu voor Aruba treffen we aan tussen ruwweg de 
grens van de conserveringszone noordkust en de tertiaire kernen. Dit gebied heeft een uitgesproken 
karakter waarbij (cunucu)huizen, cactushagen, rooien en kleine natuurgebiedjes harmoniëren. 
Terughoudendheid met nieuwe ontwikkelingen is in deze zone geboden. 
Voor wat betreft de werkmilieus zijn naast de hoofdstad Oranjestad drie grote economische 
gebieden onderscheiden: de toerist corridor, airport/Barcadera en de olieraffinaderij. De 
ontwikkeling, intensivering en aanpassing van deze gebieden hebben hoge prioriteit. Kleinschalige 
bedrijvigheid kan zich, mits deze geen overlast oplevert voor woongebieden, nabij de kernen in het 
stedelijk gebied ontplooien.  
 
 

 
Figuur 2.8 Occupatie laag 
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Totaal (fig. 2.9) 
De “optelsom” van de drie lagen resulteert in een integraal toekomstbeeld voor Aruba;  
 

 
Figuur 2.9 concept plankaart ROP 
 
De belangrijkste kernpunten van het plan zijn: 

- gewenste ruimtelijk/functionele ontwikkelingen stimuleren en ongewenste 
ruimtelijk/functionele  ontwikkelingen tegengaan; 

- versterken van de ruimtelijk/functionele kwaliteiten van Aruba; 
- bodemlaag (lange termijn), netwerklaag (middellange termijn) en occupatielaag (korte 

termijn) in samenhang bekijken;   
- stedelijke gebieden verder verstedelijken door inbreiding en herontwikkeling 
- landelijke- en natuurgebieden in stand houden door afremmen bebouwing; 
- duidelijk onderscheid in primaire, secundaire en tertiaire kernen; 
- afstemming van voorzieningenniveaus  binnen onderscheiden kernen; 
- duidelijke hiërarchie in het wegenstelsel c.q. duidelijk onderscheid tussen 

verbindingswegen en ontsluitingswegen. 
 
Opgemerkt moet worden dat het ROP slechts een wettelijke basis krijgt indien de 
Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (LRO) wordt ingevoerd. Deze landsverordening is in 
september 2005 door het parlement goedgekeurd en is sindsdien in afwachting van formele 
invoering. 
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HOOFDSTUK 3 INFRASTRUCTUUR TEN BEHOEVE VAN DE MOBILITEIT 
 
Om een duurzame economische ontwikkeling te kunnen waarborgen dient de mobiliteit te worden 
geoptimaliseerd. Hier dient gekeken te worden naar de infrastructuur die het verkeer en vervoer 
vlot en veilig zal moeten afwikkelen van A naar B, de keuze over de vervoerswijze alsmede de 
ondersteunende maatregelen hiervoor.  
 
Hiervoor dient een hoogwaardig en structureel hoofdwegennet te worden ontwikkeld, dat als drager 
zal fungeren van het in voorbereiding zijnde ruimtelijke ontwikkelingsplan van Aruba waarbij 
enerzijds zowel de economische ontwikkelingen als de leefbaarheid van de woonwijken kunnen 
worden gestimuleerd en anderzijds de bereikbaarheid tussen de diverse kernen van het eiland wordt 
gewaarborgd. Ter voorkoming van files en vertragingen dient zorg te worden gedragen voor een 
goede bereikbaarheid 
 
Naast het ontwikkelen van een hoogwaardig en structureel hoofdwegennet dient de functionaliteit 
van het onderliggend wegennet optimaal te worden benut. Zo zal de leefbaarheid van 
woongebieden worden gewaarborgd en de verkeersveiligheid worden bevorderd.  
 
Voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling is het van essentieel belang dat er voor wordt 
gezorgd dat het totale wegennet goed wordt onderhouden. Hierdoor kan er sprake zijn van een 
hoogwaardige kwaliteit van het wegennet.  
 
In de navolgende paragrafen  wordt ingegaan op de bereikbaarheid, het hoofdwegennet, de 
functionele wegenclassificatie en het verkeerscirculatieplan van Oranjestad. 
 
3.1 Bereikbaarheid 
 
Thans vindt er veel filevorming plaats en ontstaan er vertragingen op het bestaande wegennet 
waardoor de bereikbaarheid van de diverse kernen slecht is. Deze filevormingen en vertragingen 
zijn het grootst in de ochtenduren, middaguren en avonduren. De ochtendspits is het meest zwaar 
belaste tijdstip op het wegennet als gevolg van de aanvangstijden van de werk en de scholen en de 
beperkte capaciteit van het wegennet.  
 
Onder bereikbaarheid wordt verstaan de voorspelbaarheid van de moeite die nodig is om met een 
gewenste vervoerwijze, op een gewenst tijdstip en via een gewenste route van de ene naar de 
andere plaats te komen.  
 
Bereikbaarheid heeft onlosmakelijk te maken met bestemmingen. De soort bestemming bepaalt 
hoeveel verplaatsingen gegenereerd worden. Sommige bestemmingen genereren meer 
verplaatsingen (productie en attractie) dan andere. Verschillende bestemmingen dienen ook op 
verschillende manieren bereikbaar te zijn. Zo heeft een golfbaan een ander soort bereikbaarheid 
nodig dan een winkelcentrum. 
 
Het abstracte thema bereikbaarheid kan in meetbare termen verdeeld worden, zodat het abstracte 
onderwerp in concrete waarde uitgedrukt kan worden. Gemakshalve wordt de bereikbaarheid 
uitgedrukt in reistijd.  
 
Gelet op het voorgaande dient een hoogwaardig en structureel hoofdwegennet de reistijd van de 
herkomst naar de bestemming betrouwbaar te maken bij een intensief verkeersgebruik. Als er 
goede alternatieve routes beschikbaar zijn, dan zal het wegennet minder gevoelig zijn voor 
storingen en hierdoor neemt de betrouwbaarheid met betrekking tot de reistijd toe. 
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Naast goede alternatieve routes qua infrastructuur dienen eveneens alternatieve vervoerswijzen 
aanwezig te zijn. Thans geeft de busmaatschappij Arubus NV de nodige dienstverlening aan het 
minder financieel draagkrachtige deel van de gemeenschap. Voorts zijn er ook andere autobussen 
(kleine autobussen en de bussen van de heer Wolff) die eveneens deze dienstverlening geven. Voor 
de toeristen is er groepsvervoer aanwezig in de vorm van toerbussen, ongeregeld vervoer en taxi’s. 
In hoofdstuk 4  wordt hieraan aandacht besteed. Aangezien het aandeel van het openbaar vervoer in 
het aantal dagelijkse verplaatsingen gering is zal in dit hoofdstuk beperkt aandacht worden besteed 
aan eventuele infrastructuur ten behoeve van het openbaar vervoer. De filosofie hierachter is dat bij 
een hoogwaardig en structureel wegennet het openbaar vervoer al profiteert van een betere en 
betrouwbare reistijd.  
Voor de benadering van een hoogwaardig hoofdwegennet zal allereerst een onderscheid moeten 
worden gemaakt van het wegennet binnen de districten (of bebouwde kom) en het wegennet dat de 
districten met elkaar verbinden.  
 
3.2 Hoofdwegennet op interlokaal niveau 
 
In hoofdstuk 1 is reeds de historische groei van Aruba beschreven in de zin van de woonkernen, 
commerciële zones en industriële gebieden. Om de voornoemde kernen te verbinden is in het 
verleden een boulevard langs de zuidelijke kustlijn aangelegd. Deze boulevard, een 1 x 2 (1 rijbaan 
en 2 rijstroken) configuratie, verbindt de kernen van San Nicolas, Savaneta, Pos Chiquito, de 
luchthaven Reina Beatrix, Oranjestad en de toeristen corridor te Palm Beach en Eagle Beach. In de 
tweede helft van de jaren tachtig is ter verbetering van de bereikbaarheid van de toeristen corridor 
de Sasakiweg, thans de LG. Smith Boulevard, aangelegd in een 2 x 2 (2 rijbanen en 2 rijstroken 
elk) uitvoering. 
 
Om de woonkernen buiten het district van Oranjestad en San Nicolas zoals Santa Cruz, Piedra Plat, 
Paradera, Tanki Leendert en Tanki Flip te dienen, is de Ringweg 4 (1 x 2) aangelegd. In de 
volksmond wordt deze weg de hoofdweg Kibaima – Tanki Flip genoemd.  
Deze woonkernen staan in verbinding met Oranjestad door middel van  de radiaalwegen die direct 
op het wegennet van Oranjestad aansluiten. Op bijgaand overzicht is het hoofdwegennet te zien. 
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Aan de hand van rijtijdmetingen zijn de reistijden in de spitsuren tussen de diverse kernen 
vastgelegd. Aan de hand hiervan kan de huidige bereikbaarheid worden bepaald door deze te 
vergelijken met de opgemeten reistijden in de nachtelijke uren. Deze reistijden in de nachtelijke 
uren zijn de zogenaamde “nulmetingen”.  
 
Na de vergelijking van de reistijden met de nulmetingen kan worden bepaald waar de knelpunten 
zich in het wegennet bevinden. De knelpunten die een reistijd overschrijding van meer dan 100% 
hebben teweeg gebracht zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze knelpunten vinden 
voornamelijk plaats op kruispuntniveau en met een bijdrage van de capaciteit op wegvakniveau. 
 

1. Rotonde Tanki Flip  
2. Rotonde Tanki Leendert 
3. Rotonde Paradera 
4. Kruispunt Santa Cruz, 
5. Kruispunt Balashi 
6. Kruispunt Pos Chiquito 
7. Rotonde San Nicolas 
8. Kruispunt De la Sallestraat met de Caya Ernesto Petronia 
9. Kruispunt Kamerling Onbestraat met De la Sallestraat 
10. Kruispunt Vondellaan en Caya Betico Croes 
11. Kruispunt Lacle boulevard en Caya Betico Croes 
12. Traject van de L.G. Smith Boulevard vanaf het kruispunt A. Lacle Boulevard/L.G. Smith 

Boulevard tot en met het kruispunt Paardenbaaistraat/ L.G. Smith Boulevard. 
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Om de reistijden acceptabel te maken dienen deze te worden verlaagd door de capaciteit van zowel 
de kruispunten als de wegvakken te vergroten. Als de capaciteit van het wegvak wordt vergroot zal 
een hogere snelheid kunnen worden geaccepteerd. Op het merendeel van de wegvakken die leiden 
naar de voornoemde knelpunten zijn er echter veel aansluitingen met andere wegen en percelen. 
Hier is dus sprake van zowel een stroomfunctie als een ontsluitingsfunctie. Deze combinatie werkt 
capaciteitsverlagend op wegvakniveau. Door de beperkte ruimte en financiële middelen om hoge 
investeringen te realiseren in de opkoop van bebouwing is een capaciteitsuitbreiding nagenoeg niet 
mogelijk. 
 
Gelet op het voorgaande wordt vooralsnog gestreefd om slechts op kruispuntniveau maatregelen te 
nemen die noodzakelijk zijn om de reistijden te reduceren en de snelheid op wegvakniveau te 
beheersen tussen de 50 à 70 km/uur teneinde maximaal gebruik te kunnen maken van de 
wegvakcapaciteit. Een reductie van de reistijd op wegvakniveau door capaciteitsuitbreiding en een 
hogere snelheid is thans niet mogelijk. 
 
Voor wat betreft het deel van het traject van de L.G. Smith Boulevard gelegen tussen het kruispunt 
van de A. Lacle Boulevard met de L.G. Smith Boulevard en het kruispunt van de Paardenbaaistraat 
met de L.G. Smith Boulevard moet worden opgemerkt dat dit probleem eveneens niet zonder hoge 
investeringen oplosbaar is. Alternatieve wegen binnen het bestaande wegennet zijn niet aanwezig 
om dit fileprobleem te verhelpen. 
 
In het verleden zijn naar oplossingen voor dit traject gezocht. Het eerste alternatief hield in het 
“tidalflow” principe, het tweede alternatief hield in een capaciteitsuitbreiding door de aanleg van 
een tweede rijbaan boven het bestaande wegdek en het derde alternatief was de aanleg van een 
tunnel. Het eerste alternatief is vanwege de aanwezigheid van een groot aantal voetgangers en 
oversteekgedrag verworpen. Het tweede alternatief is vanuit stedenbouwkundig oogpunt eveneens 
verworpen. Alternatief 3, de aanleg van een tunnel is nader onderzocht. Na de opstelling van een 
globale kostenraming van circa Afl. 90 miljoen is dit eveneens verworpen daar de aanleg van een 
tunnel slechts ter plekke van dit traject een oplossing zal bieden maar ondanks de hoge investering 
toch geen bijdrage zal leveren aan een hoogwaardig en structureel wegennet voor de toekomst. 
 
Op basis van het voorgaande heeft het vierde alternatief, de aanleg van de Ringweg 3 de voorkeur. 
De Ringweg begint bij het kruispunt voor de luchthaven en gaat vervolgens door de buurten van 
Meiveld, San Barbola, Sero Patrishi, Tanki Leendert, Ponton en Bushiri naar het kruispunt van de 
J. Irausquin Boulevard met de L.G. Smith Boulevard. Naast het omleiden van het doorgaande 
verkeer buiten Oranjestad zal deze ringweg eveneens de omliggende woonkernen beter ontsluiten. 
Met andere woorden zal deze weg zorgdragen voor de opbouw van een hoogwaardig en structureel 
wegennet voor de toekomst. Aangezien de reistijd maatgevend is voor de bereikbaarheid zal deze 
omleiding een snellere alternatieve route te zijn om het verkeer om te leiden. Derhalve wordt 
voorgesteld om deze ringweg in een 2 x 2 configuratie uit te voeren als verlenging van de 2 x 2 
configuratie van de L.G. Smith Boulevard (Sasakiweg). De ringweg zal uitsluitend toegankelijk 
zijn vanaf de knooppunten, namelijk de kruisingen die de ringweg gaat maken met de radiaalwegen 
van de woonkernen naar Oranjestad. Met het tegengaan van een eventuele ontsluitingsfunctie van 
de ringweg zal enerzijds de te maken investering in een capaciteitsuitbreiding en anderzijds de 
verkeersveiligheid worden gewaarborgd. Op bijgaande kaart is het tracé te zien van de Ringweg 3 
met de daarbij behorende knooppunten.  
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Conform de toeristische ontwikkelingsplannen wordt een deel van het gebied van Sero Colorado 
bestemd als toeristen-corridor voor de bouw van hotels, golfbanen en andere toeristische 
gerelateerde activiteiten. Teneinde de ontwikkeling van dit gebied tot toeristen corridor te kunnen 
stimuleren dient dit op interlokaal niveau goed te worden ontsloten. Thans vinden op de hoofdweg 
van Oranjestad naar San Nicolas veel filevormingen plaats. Op het gedeelte van de luchthaven 
Reina Beatrix tot en met het kruispunt te Pos Chiquito kan het wegvak met uitzondering van het 
kruispunt Balashi het verkeer nog verwerken. Vanaf het kruispunt Pos Chiquito tot San Nicolas 
ondervindt het verkeer thans op bepaalde tijden vertragingen en capaciteitsverlies als gevolg van de 
ontsluiting van de lintbebouwing. Het verder doorbelasten van het traject vanaf het kruispunt Pos 
Chiquito naar San Nicolas zal leiden tot zowel meer filevormingen als overlast aan de woningen 
langs de weg, waardoor de leefbaarheid van aanwonenden verder zal verslechteren. 
 
Een door Sasaki Associates geprojecteerde tracé voor de nieuwe hoofdweg naar San Nicolas biedt 
een oplossing voor dit leefbaarheidprobleem. Op de voorgaande kaart is dit tracé weergegeven. Dit 
tracé zal naast de bestaande woonkernen ook nieuwe gebieden beter ontsluiten. 
  
Naast de voornoemde aanleg van nieuwe hoofdwegen ter verbetering van de bereikbaarheid dienen 
de knelpunten op de bestaande ringweg 4, vanaf Kibaima – Tanki Flip, te worden opgeheven 
teneinde een goede alternatieve route op te bouwen. Deze maatregelen, waaronder de verbetering 
van de bestaande rotondes, het ombouwen van kruispunten tot rotondes of de uitbreiding van 
verkeersregelinstallaties, maken het wegennet minder gevoelig voor storingen. 
 
Het is van belang om het onderliggend wegennet te categoriseren naar functies om de 
autogebruikers duidelijk te maken hoe zich op te stellen op bepaalde wegen binnen het wegennet. 
In de navolgende paragraaf zal aandacht worden geschonken aan de functionele wegen 
categorisatie. 
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3.3 Functionele wegenclassificatie  
 
De belangrijkste drijfveer voor een wegenclassificatie is het scheppen van duidelijkheid en 
veiligheid voor de weggebruiker. Dit betekent een herkenbaar en continu wegbeeld dat zijn rijtaak 
zal verlichten. De weggebruiker herkent de soort weg en zal zijn/haar gedrag hier aanpassen, het 
zal aansluiten op zijn verwachtingspatroon en het voorspellen van verkeerssituaties zal eenvoudiger 
verlopen waardoor de verkeersveiligheid kan worden bevorderd. 
 
Een wegenclassificatie heeft als voordeel dat de weggebruiker zijn gedrag gaat aanpassen aan de 
wegsoort, de wegbeheerder naast een goed rationeel wegbeheerderplan de prioriteiten kan 
vaststellen voor het onderhoud van wegen alsmede de bebouwingsstructuur aangeven. 
Onder functionele wegenclassificatie wordt verstaan een indeling in categorieën en/of klassen van 
de wegen c.q. straten in het wegennet op basis van een aantal onderling verschillende 
karakteristieken.  
Categorisering heeft consequenties voor onder andere de toepassing van bepaalde omgevingen op 
wegvakken, kruispunten en verkeersmaatregelen. In de Arubaanse situatie is in het verleden amper 
rekening gehouden met hoofdwegen en overige straten. Daarnaast heeft de ontwikkeling tot een 
diffuus wegennet geleid. Nagenoeg alle wegen zijn in het verleden in het algemeen op basis van 
dezelfde ontwerpeisen ontworpen. 
 
Met een constant toenemend wagenpark en hiermee gepaard gaande  toenemende verkeersdrukte is 
de noodzaak ingezien om een functionele wegenclassificatie in te voeren om de verkeersveiligheid 
te bevorderen alsmede voor een betere prioriteitenstelling van de onderhoudsplannen. Daarnaast 
biedt dit de mogelijkheid om het ruimtegebruik beter te beheersen bij het ontwerpen c.q. 
goedkeuren van verkavelingplannen en het vaststellen van het rooilijnbeleid ten aanzien van 
bebouwing. 
 
Van belang is dat bij de introductie van een wegencategorisering er voldoende overeenstemming en 
draagvlak bestaat en dat dit leidt tot ontwerprichtlijnen of aanbevelingen. Dit heeft als resultaat dat 
voor een ieder die gebruik maakt van de weg of de straat het direct duidelijk te zien is wat voor 
type weg het is of wat de functie van de weg of straat is. 
 
Teneinde de indeling doelmatig te maken dient aan een aantal eisen te worden voldaan. Per 
categorie dienen standaard karakteristieken te worden opgesteld c.q. vastgesteld zoals: 
• consistentie (wegen en straten worden consequent ontworpen, gebouwd en samenhang 

vertonen afhankelijk van de te vervullen functie en per categorie specifieke ontwerpeisen); 
• continuïteit (wegen en straten worden ononderbroken met dezelfde eisen per categorie 

ontworpen en gebouwd); 
• uniformiteit (wegen en straten van dezelfde categorie worden volgens dezelfde 

ontwerpeisen ontworpen en gebouwd); 
• herkenbaarheid (de verkeersdeelnemer weet op wat voor weg hij zich bevindt). 

 
De voornoemde eisen zijn te vertalen in en onder te brengen bij de ontwerpgrootheden die nog 
gedefinieerd dienen te worden. 
Voor de ene gebruiker is de weg c.q. straat een woonomgeving en voor de andere een plaveisel om 
zich zo snel mogelijk van A naar B te verplaatsen. De wegen in het wegennet moeten twee functies 
gaan bekleden namelijk zowel een verkeers- als een verblijfsfunctie. Naar aanleiding van de 
toenemende hinder (hoge snelheid en hoge verkeersintensiteit) tussen beide functies onderling is 
gekozen om deze functies van elkaar te scheiden. Binnen deze indeling zal een nadere 
onderverdeling worden gemaakt. 
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Bij de indeling van het Arubaanse wegennet wordt gekozen om onderscheid te maken tussen twee 
duidelijke verschillende functies van wegen in het wegennet, namelijk verkeers- en verblijfsfunctie 
die corresponderen met respectievelijk de verkeers- en de verblijfsruimte. Deze functionele 
indeling wordt verder ingedeeld in primaire, secundaire en tertiaire wegen (zie onderstaande tabel). 
Deze functionele indeling biedt de nodige flexibiliteit en duidelijkheid bij de categorisering van 
bestaande wegen. De wegen kunnen op basis van hun categorie op consequente wijze worden 
ontworpen, namelijk afhankelijk van de te vervullen functie van de weg, de te verwachten 
verkeersintensiteit en de gewenste rijsnelheden en tevens de nodige flexibiliteit bieden bij de 
vaststelling van de rooilijnen.  
 
 
Ruimtes 

 
Categorisering 

 
Functionele 
classificatie 

 
Configuratie 

 
Verkeers-karakter 

 
Autosnelweg 

 
2 x 2 

 
Stroom- c.q. verbindings-
functie 

 
Primaire wegen 

 
Autoweg 

 
1 x 2 

 
Stroom- c.q. verbindings-
functie 

 
Hoofdweg 
c.q. 
hoofdroute 

 
1 x 2  

 
Overwegend stroomfunctie 
met erffunctie 

 
Verkeers-
ruimte 

 
Secundaire wegen 

 
Wijkweg 

 
1 x 2 

 
Overwegend stroomfunctie 
met erffunctie 

 
Buurtstraat 

 
1 x 2 

 
Overwegend ontsluitings-
functie met stroomfunctie 

 
Woonstraat 

 
1 x 2 

 
Erffunctie 

 
Verblijfs-
ruimte 

 
Tertiaire wegen 

 
Woonerf 

 
n.v.t. 

 
Erffunctie 

Tabel 2.1.  Functionele wegenclassificatie 
 
 
3.4 Verkeerscirculatieplan Oranjestad 
 
Oranjestad heeft de hoogste dichtheid aan arbeidsplaatsen en scholen op het eiland. Hierdoor 
genereert Oranjestad veel verkeer met als gevolg dat de meeste filevormingen hier plaatsvinden en 
tevens een groot tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad is. Met de bouw van het busstation op 
de hoek van de Weststraat met de L.G. Smith Boulevard en met de omklapping van het 
éénrichtingsverkeer in de J.G. Emanstraat is een ring rond de Caya Betico Croes gecreëerd. Door 
de ring zijn diverse delen van de binnenstad toegankelijk gemaakt voor het busverkeer.  
 
3.4.1 Gemotoriseerd verkeer 
 
De ring bestaat uit de J.G. Emanstraat, een deel van de A. Lacle Boulevard, de Wilhelminastraat, 
de Havenstraat en een deel van de Weststraat. Deze ring dient als een verzamel en verdeelweg. Aan 
de hand van de ring kan het verkeer van de radiaalwegen worden opgevangen en wederom worden 
verdeeld over de diverse delen van Oranjestad.  
 
Ondanks deze ring vindt hierop toch structurele verkeersopstoppingen plaats, met name op de 
Wilhelminastraat en de Havenstraat. Naast deze verkeersopstoppingen vinden zowel op de 
aansluitingen van de radiaalwegen op de ringweg 2 en op de ringweg 2 filevormingen plaats.  
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Deze knelpunten zijn reeds geïdentificeerd door middel van de rijtijdmetingen. Samenvattend kan 
de navolgende lijst van knelpunten worden opgesteld: 
 

1. Kruispunt De la Sallestraat met de Caya Ernesto Petronia 
2. Kruispunt Kamerling Onnestraat met De la Sallestraat 
3. Kruispunt Vondellaan/Wilhelminastraat en Verbindingsweg/ Caya Betico Croes 
4. Kruispunt Lacle Boulevard/Caya Ing. Roland Lacle, Lacle Boulevard/ Caya Betico Croes 

en Lacle Boulevard/Wilhelminastraat 
5. Traject Wilhelminastraat 
6. Onbereikbaar zijn van het westelijk deel van Oranjestad vanaf het oostelijke deel, met 

name voor het noordelijk deel 
 
Teneinde de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van de diverse delen van Oranjestad te 
bevorderen c.q. te verbeteren wordt voorgesteld om het ontbrekende deel van ringweg 2 aan te 
leggen in combinatie met een uitbreiding van de capaciteit van de (parkeer)ring  Om dit laatste doel 
te bereiken dient de capaciteit in de Wilhelminastraat te worden verhoogd. Voorgesteld wordt om 
het langsparkeren in de Wilhelminastraat op te heffen en deze vrijgekomen ruimte aan te wenden 
voor een extra rijstrook. De capaciteit in de Wilhelminastraat zal door deze benadering worden 
verdubbeld. Hierbij dient speciale aandacht te worden geschonken aan enkele kruispunten met de 
Wilhelminastraat teneinde de verkeersveiligheid te waarborgen. 
  
Om ringweg 2 te completeren dient de ontbrekende schakel tussen de rotonde Caya Ing. Roland 
Lacle/De La Sallestraat en de rotonde Santa Helenastraat/Caya Ernesto Petronia te worden 
aangelegd (zie luchtfoto). 
Een voltooide ringweg 2, die al enkele decennia is geprojecteerd, zal de doorstroming voor het 
doorgaande verkeer rond Oranjestad verbeteren en de bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer 
voor de La Sallestraat verhogen. Deze ingreep zal minder relevant zijn voor de opbouw van een 
hoogwaardig en structureel hoofdwegennet op interlokaal niveau. De aanleg van de resterende 
delen van de ringweg 3 is essentieel voor de opbouw van een hoogwaardig en structureel 
hoofdwegennet en heeft dus hoger prioriteit. 
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RINGWEG 3 

RINGWEG 2 

Luchtfoto Oranjestad met ontbrekende schakel in ringweg 2 en de geprojecteerde ringweg 3 
 
Zowel voor een beter functioneren van de (parkeer)ring, als ringweg 2 dienen de knelpunten van de 
kruispunten A. Lacle Boulevard/Caya Ing. Roland Lacle, A. Lacle Boulevard/Caya Betico Croes 
en A. Lacle Boulevard/ Wilhelminastraat eveneens te worden verholpen. Aan de hand hiervan zal 
de ring een volwaardige verzamel en verdeelfunctie hebben. 
 
Voor het verkeer komende vanuit de radiaalwegen van Santa Cruz en Dakota en terug dienen de 
nodige maatregelen te worden getroffen. Voorgesteld wordt om de kruispunten van de 
Verbindingsweg/Caya Betico Croes en de Vondellaan/Wilhelminastraat om te bouwen tot een 
groot verkeersplein of ovonde. Gezien de hoge verkeersintensiteit vanuit Santa Cruz en Dakota en 
terug, wordt voorgesteld om de capaciteit van de aan- en afvoer routes naar de binnenstad uit te 
breiden. De belangrijkste aanvoerroute vanuit Santa Cruz en Dakota is het deel van 
Wilhelminastraat gelegen tussen de A. Lacle Boulevard en de Vondellaan. Teneinde dit doel te 
bereiken wordt voorgesteld om op dit deel een éénrichtingsverkeer in te stellen richting de 
binnenstad. Op dit deel zal de capaciteit eveneens worden verdubbeld. 
 
De Caya Betico Croes, met name het deel tussen de A. Lacle Boulevard en de Verbindingsweg, 
wordt beschouwd als de belangrijkste afvoerroute vanuit de binnenstad. Naar analogie van de 
Wilhelminastraat wordt voorgesteld om hier ook een eenrichtingsverkeer in de richting vanaf de 
binnenstad. 
 
Op bijlage 1 is een kaart te zien van de binnenstad van Oranjestad met daarop aangegeven de 
voorgestelde verkeersmaatregelen. 
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3.4.2 Parkeerbeleid 
 
Knelpunten 
Het centrum van Oranjestad heeft de laatste jaren te kampen met een steeds groter wordend 
parkeerprobleem. Dit heeft verschillende oorzaken. In Oranjestad zijn veel winkels en 
shoppingmalls gerealiseerd zonder rekening te houden met de parkeerdruk die dit soort projecten 
met zich meebrengen. Doordat de bezoekers van het centrum geen grote loopafstanden accepteren 
alsmede het uitblijven van een effectieve controle door het Korps van Politie leidt dit tot veel 
foutief parkeren, onveilige verkeerssituaties met name voor voetgangers, en tot een slordig 
straatbeeld.  Het komt vaak voor dat parkeerverboden genegeerd worden, wat als gevolg heeft dat 
de doorstroming van het verkeer in het geding komt. Mocht er een hulpdienst voorbij moeten, dan 
is dat nagenoeg niet mogelijk. Het probleem wordt verergerd door de grote economische groei die 
heeft plaatsgevonden en de toename van het wagenpark tussen 1990 en 2004 (zie bijlage 1) 
alsmede het ontbreken van een integraal parkeerbeleid. 
 
Door het ontbreken van een actief parkeerbeleid vond er een exodus van bedrijven plaats naar de 
buitendistricten, die ten detrimente is aan de functionering van het centrum van Oranjestad. De 
talloze winkelpanden die te huur of te koop aangeboden worden zijn getuige hiervan. Hoewel het 
niet de enige reden is, kan zeker wel gesteld worden dat het ontbreken van een actief parkeerbeleid 
het centrum van Oranjestad onaantrekkelijk maakt voor bezoekers. Onderzoekscijfers laten 
overigens zien dat een en ander niet leidt tot een verlichting van de parkeerproblemen (zie 
onderstaande onderzoekscijfers van 1995 en 2005). 
 
Al in 1995 heeft de Dienst Openbare Werken een parkeeronderzoek laten uitvoeren naar de zich 
voordoende parkeerproblemen. In dit onderzoek is gekeken naar het parkeeraanbod, de 
parkeervraag, de parkeerduur, de bezettingsgraden en turn-overs. Op basis van deze gegevens is 
indertijd een beleidsvoorstel opgesteld maar in de praktijk is vanwege het ontbreken van de 
benodigde middelen en de menscapaciteit hier geen inhoud aan gegeven. 
 
De Dienst Openbare Werken heeft in 2005 wederom een parkeeronderzoek laten uitvoeren in het 
centrum van Oranjestad teneinde de ontwikkeling te volgen. In dit onderzoek zijn de in 1995 
onderzochte variabelen nogmaals onderzocht. Naast dit onderzoek vond er eveneens in 2005 bij 
Arubus NV een onderzoek plaats naar de economische haalbaarheid van de invoering van betaald 
parkeren.  
 
In onderstaande tabel wordt een vergelijking weergegeven van de variabelen van het onderzoek. 
 
Gemeten tussen 7:00 en 18:00 uur 
Jaar Parkeercapaciteit Bezettingsgraad Parkeerduur Turn-over 
1995 2887 0.85 2.60 3.8 
2005 3064 0.97 3.29 - 
 
Deze tabel toont aan dat capaciteit van het parkeerareaal in tien jaar tijd met slechts 177 
parkeerplaatsen is toegenomen wat neerkomt op een toename van circa 6%. Gepaard gaande met 
de forse toename van het Arubaanse wagenpark (in 1995: 39092 voertuigen en in 2004: 54006 
voertuigen, een toename van ruim 38%!!) is eveneens een toename te zien in de bezettingsgraad 
van de parkeerplaatsen.  
De bezettingsgraad wordt gemeten met de formule Bezettingsgraad= Intensiteit (vraag)/ Capaciteit. 
De in bovenstaande tabel aangegeven bezettingsgraden zijn zogenaamde gewogen gemiddelden. 
Deze cijfers laten zien dat de vraag naar parkeerplaatsen sneller toeneemt dan de capaciteit. Bij een 
constant toenemende wagenpark zal de bezettingsgraad alsmaar blijven toenemen waardoor er geen 
ruimte aanwezig zal zijn om de parkeervraag op te vangen. 
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Voorts is er sprake van oneigenlijk gebruik van parkeervoorzieningen door de autogebruiker, met 
name door de zogenaamde langparkeerders die voor hun werk in de stad moeten zijn en de 
parkeerplaatsen innemen van de zogenaamde kortparkeerders die slechts korte tijd in de binnenstad 
hoeven te zijn voor inkopen of om zaken te regelen.  
 
Samenvattend kunnen de navolgende problemen worden geïdentificeerd:  

- oneigenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen; 
- een toenemend tekort aan parkeercapaciteit; 
- het uitblijven van een effectieve controle; 
- het ontbreken van adequate wetgeving; 
- het ontbreken van een integraal parkeerbeleid. 

  
Teneinde het hoofd te bieden aan het toenemende parkeerprobleem wordt voorgesteld om de in de 
hierna volgende hoofdstukken vermelde maatregelen op korte termijn te implementeren teneinde 
tot een integraal parkeerbeleid te kunnen komen. 
 
Maatregelen 
Hiervoor is reeds aandacht besteed aan de zich voordoende problemen in de binnenstad van 
Oranjestad. Er is sprake van onder meer oneigenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen door de 
autogebruikers, de klandizie van de binnenstad kan moeilijk zijn bestemming bereiken, een slordig 
en ongeordend straatbeeld, de moeilijke toegankelijkheid van diverse delen van de binnenstad voor 
de hulpdiensten alsmede de overlast die hiermee gepaard gaat. 
 
Voorgesteld wordt om een integraal parkeerbeleid te introduceren dat ertoe kan leiden dat de 
hiervoor omschreven problemen kunnen worden verholpen of althans beheerst. Het integraal 
parkeerbeleid dient de navolgende elementen te omvatten: 
 

1. invoering van betaald parkeren in de binnenstad van Oranjestad; 
2. goede juridische grondslag om handhaving mogelijk te maken; 
3. oprichten van een parkeerwacht; 
4. bouw van parkeergarages; 
5. introductie van een tariefstrategie; 
6. introductie van belanghebbende parkeren; 
7. toepassing van parkeernormen; 
8. oprichten van een parkeerfonds;  
9. implementatie van een dynamisch parkeerverwijzingsysteem (optioneel). 

 
Worden de bovengenoemde onderdelen simultaan of gefaseerd geïntroduceerd dan zal zowel de 
parkeervraag als het parkeeraanbod kunnen worden beheerst waarbij het straatbeeld er geordend zal 
uitzien en het financieel plaatje een positief saldo kan  aangeven. Een aantal van bovengenoemde 
maatregelen moet simultaan uitgevoerd worden om effect te kunnen sorteren. De bovengenoemde 
punten 1, 2, 3, 5 en 6 dienen gelijktijdig te worden uitgevoerd. De oprichting van het parkeerfonds 
en de bouw van parkeergarages kunnen in de daarop volgende fase worden uitgevoerd. De 
implementatie van een dynamisch parkeerverwijzingssysteem is een optie voor de lange termijn. 
 
In bijlage 2 wordt elk onderdeel toegelicht. Deze elementen zijn de bouwstenen van een integraal 
parkeerbeleid. Alvorens over te gaan tot de uitvoering van deze maatregelen dienen deze zowel 
technisch als financieel nader te worden uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. 
Gezien de gemoeide investeringen kan reeds nu voorzien worden dat de uitvoering van (delen) van 
het integraal parkeerbeleid in de vorm van “Public Private Partnership(s)” zal moeten geschieden. 
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HOOFDSTUK 4 HERSTRUCTURERING OPENBAAR VERVOER 
 
4.1 De wenselijkheid van herstructurering van het openbaar vervoer 
 
Het aantal files en verkeersongelukken neemt gestaag toe met de toename van het aantal 
particuliere auto’s. Begin 2003 bedroeg het totaal aantal voertuigen 49.000, waarvan 43.000 
particuliere auto’s waren. Teneinde de files te beperken en de verkeersveiligheid te doen toenemen, 
is het wenselijk dat het beleid op het openbaar vervoer zich richt op het aantrekkelijk maken 
hiervan.  
Als het openbaar vervoer werkelijk als een geloofwaardig en bruikbaar alternatief moet dienen 
voor de eigen auto dan is het uiteraard nodig dat het openbaar vervoer ten eerste voldoet aan de 
mobiliteitseisen van de klant (dus dat er een dienst wordt aangeboden waar vraag naar is) en dat het 
niet alleen betaalbaar moet zijn voor de klant maar idealiter zelfs financieel aantrekkelijker dan het 
gebruik van de eigen auto. Waar er immers voor gezorgd moet worden is dat de autobezitter zijn 
auto laat staan om met het openbare vervoer naar het werk en terug naar huis te gaan. 
 
Veel mensen verplaatsen zich bij voorkeur met de auto en men kiest eerder voor een eigen auto dan 
gebruik te maken van personenvervoer. Dit ondanks het feit dat vergeleken met het particulier 
vervoer het openbaar vervoer veel veiliger is (minder aanrijdingen). De meeste denken - in het 
algemeen terecht - dat het openbaar vervoer er veel langer over doet. Maar zelfs als de reistijd met 
het openbaar vervoer verkleind wordt, blijft de perceptie van onafhankelijkheid en het aspect van 
comfort een rol spelen bij de afweging tussen het gebruik van de auto en het personenvervoer. De 
meeste mensen stappen dus uit gewoonte in de eigen auto. En juist het doorbreken van dit 
gewoontegedrag is een belangrijke uitdaging voor het beleid, zij het op langere termijn. 
Vooral de autobus maar ook het taxivervoer dienen daarbij als een alternatief vervoer te worden 
ontwikkeld om de mensen te laten overwegen om de auto thuis te laten. 
 
In totaal maakten in 2003 gemiddeld zo’n 7400 mensen per dag gebruik van een of andere vorm 
van openbaar vervoer. De beroepsbevolking van Aruba bedroeg in dat jaar zo’n 47.669 personen in 
de particuliere sector en zo’n 4.500 personen in overheidsdienst, dus in totaal ruim 52.000 
personen. Het grootste deel van de beroepsbevolking behoort tot de lage inkomensgroep. Minder 
dan zo’n 14% van de beroepsbevolking maakt gebruik van een of andere vorm van openbaar 
vervoer voor het woon-werkverkeer. Elders varieert dit gemiddelde tussen de 20 en 25%; men mag 
dus verwachten dat er ‘ruimte’ is om de markt van het openbaar aanzienlijk te vergroten. Men mag 
de fysieke ruimtelijke beperkingen als gevolg van ongeplande ruimtelijke ontwikkelingen 
(besproken in hoofdstuk 2) echter niet uit het oog verliezen zodat de mogelijke ‘winst’ voor het 
openbaar vervoer kleiner kan blijken te zijn dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt! De ‘winst’ van 
het openbaar vervoer kan echter ook gezien worden als het voorkomen van een nog slechtere 
ontwikkeling, met andere woorden in een vorm van ‘damage control’.   
In een worst case scenario zouden al deze 7400 mensen in hun eentje als bestuurder met hun eigen 
auto naar het werk gaan. Dat zou in 2003 hebben betekend dat het aantal particuliere auto’s toen al 
boven de 50.000 auto’s zou zijn gestegen (wat in 2006 wel het geval is) en toename van ruim 17% 
van het particuliere wagenpark hebben betekend. 
Volgens een ‘modal split scenario’ (zie Benschop, p. 9; 2003): zouden deze 7400 personen hetzij 
als bestuurder of passagier in (61 % x 7400 = )4514 personenwagens naar en van het werk reizen. 
Dat zou betekenen dat het aantal particuliere auto’s in 2003, 48.514 zou hebben geteld en een 
toename van ruim 10 %, wat vertaald kan worden in een toename van de reistijd en lengte van 
files.  
Verontrustend is dat Benschop in de modal split van het woon- werkverkeer een dalende tendens 
signaleert in het percentage van het aantal personen dat als passagier met een particuliere auto 
meerijdt, of met Arubus of met personeelsvervoer wordt vervoerd. 
Ter beperking van deze negatieve ontwikkeling dient in de huidige situatie in er ieder geval op 
korte termijn voor te worden gezorgd dat niet meer mensen besluiten om met een particuliere auto 
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naar het werk te rijden (hetzij als bestuurder of passagier) maar om te kiezen voor het openbaar 
vervoer, dus om te kiezen voor het zogenaamde ‘stand still’ principe.  
Welke maatregelen er precies moeten worden genomen om het openbaar vervoer aantrekkelijk te 
maken en te bevorderen, en het particuliere autovervoer voor het woon-werkverkeer te 
ontmoedigen zijn niet duidelijk omdat er talloze maatschappelijke factoren een rol spelen die de 
politieke haalbaarheid van de te treffen maatregelen op korte termijn zo niet onmogelijk maken dan 
toch ten zeerste bemoeilijken. Voor ingrijpende maatregelen is namelijk maatschappelijk draagvlak 
nodig dat pas na intensieve en langdurige bewustmakingscampagnes wordt verkregen. 
Wel duidelijk zijn sommige knelpunten die een negatief effect hebben op de kwaliteit van het 
openbaar vervoer, namelijk op de effectiviteit en efficiëntie ervan.  
De door Benschop aanbevolen vier topprioriteiten (modernisering van de wetgeving, 
herstructurering van het openbaar vervoer, versterking van DOPV (DVV), en betere 
(gestructureerde) samenwerking tussen de betrokken ambtelijke diensten zijn een weerspiegeling 
van die knelpunten. 
Die knelpunten kunnen ruwweg in twee hoofdgroepen worden ingedeeld, namelijk verouderde en 
ontoereikende wetgeving, en organisatorische problemen. 
Om die knelpunten te verhelpen is een herstructurering van het openbaar vervoer nodig die niet 
volledig kan worden uitgevoerd zonder modernisering van de wet- en regelgeving en die het 
mogelijk moet maken om op termijn maatregelen te treffen waarvoor op het moment geen 
maatschappelijk draagvlak bestaat. 
De Landsverordening Personenvervoer (AB 1995 no. GT 23) is na het ingaan van de Status Aparte 
in 1986 conform de Overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2) overgenomen 
van de Eilandsverordening personenvervoer van het Eilandgebied Aruba. Alhoewel in juli 2003 
een drietal wetsartikelen inhoudende de mogelijkheid tot het opleggen van administratieve sancties 
werden ingevoerd, moet nog steeds worden geconcludeerd dat deze verordening sterk verouderd is 
omdat de huidige regeling is achtergebleven op de maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen en derhalve met spoed dient te worden herzien. 
Om te weten welke wetswijzigingen noodzakelijk zijn is een analyse van de tekortkomingen van de 
vigerende wet- en regelgeving nodig; in hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. 
Ook om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het openbaar vervoer te herstructureren is het 
nodig om te weten wat de huidige toestand van het openbaar vervoer is en wat precies  de 
problemen zijn en vooral wat de oorzaken van die problemen zijn teneinde specifieke en 
doeltreffende maatregelen te nemen. De meeste van de problemen zijn reeds door Benschop 
gesignaleerd.  
Als grondoorzaak van deze problemen kan de ‘weeffout’ in de organisatie van het openbaar 
vervoer worden aangewezen, namelijk een tegen de verdrukking in door de overheid 
gesubsidieerde Arubus enerzijds en aan de andere kant (te) veel ruimte aan particuliere 
concurrenten (kleine autobusjes). Het openbaar vervoer is in een vicieuze cirkel beland en die moet 
worden doorbroken, en dat vraagt visie en keuzes. Mogelijke oplossingsrichtingen en de financiële 
consequenties ervan konden door Benschop niet in detail worden uitgewerkt binnen het tijdsbestek 
van zijn opdracht. Hoewel de noodzaak van herstructurering voor eenieder noodzakelijk lijkt 
bestaat er nog geen duidelijkheid over de concreet te nemen maatregelen en de financiële 
consequenties.   
In de volgende paragrafen wordt in het algemeen beschreven wat de huidige toestand van het 
openbaar vervoer is, welke misstanden er bestaan die een doelmatig functioneren van het openbaar 
vervoer belemmeren en welke beslissingen in het verleden zijn genomen maar die niet het 
gewenste doel hebben bereikt. Op basis daarvan worden een aantal aanbevelingen gedaan voor de 
herstructurering van het openbaar vervoer. 
Daarbij is een onderscheid tussen openbaar vervoer en besloten vervoer noodzakelijk om het 
mobiliteitsbeleid te kunnen bepalen aangezien het hier om verschillende doelen en actoren gaat; 
ook in de vernieuwde wetgeving zal het dus noodzakelijk zijn om dit onderscheid te maken. 
Tenslotte is het van belang om op te merken dat het openbaar vervoer vooral wordt gebruikt door 
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de lokale bevolking, terwijl het besloten verkeer zich in het algemeen richt op de toeristen. In het 
navolgende wordt hier verder op ingegaan. 
 
4.2 Het openbaar vervoer in de huidige toestand 
 
Volgens de categorieën vergunningen van de Landsverordening Personenvervoer is de indeling 
thans als volgt: 
 
1. Taxi:                                               400 
2. Grote autobus:                                  35   
3. Kleine autobus:                                95 
4. Toerwagen:                                     303 
5. Ongeregeld vervoer:                       232 
6. Verhuurauto’s:                              3696 
7. Verhuurmotorfietsvergunning:       243 
                                                         _____ 
Totaal:                                               5004 
(bron: administratie D.O.P.V.) 
 
Het rapport Benschop stelt een vereenvoudigde functionele categorisatie van collectief vervoer 
voor, namelijk openbaar vervoer, besloten vervoer en taxi. Hij stelt bijvoorbeeld voor om het 
Ongeregeld vervoer te laten vevallen en om te zetten in besloten vevoer. Hoe dat te doen moet nog 
nader bestudeerd worden. 
 
Het openbaar vervoer voor de ‘lokale markt’ wordt gevormd door de categorieën ‘grote’ en ‘kleine’ 
autobussen; het onderscheid is het aantal toegestane te vervoeren passagiers, namelijk meer of 
minder dan 11 passagiers respectievelijk. Het aantal vergunningen verleend voor deze twee 
categorieën bedraagt 130 en vormt nog geen 3% van het totaal aantal vergunningen.  
Deze twee categorieën vormen toch het hoofddoel van de door te voeren herstructureringen ter 
bevordering van het gebruik van openbaar vervoer in plaats van de eigen auto om zodoende de 
mobiliteitsproblematiek te verlichten. Het rapport Benschop stelt vast dat de vervoersprestatie van 
Arubus en busjes tezamen te groot is om te laten versloffen. 
De herstructurering van de overige categorieën hebben vooral ten doel kwatliteitsverbetering van 
de dienstverlening (voor de lokale markt maar vooral de toeristen markt). 
 
De vergunning wordt verleend indien voor de vergunninghouder de uitoefening van een 
autobusdienst het hoofdmiddel van bestaan zal zijn. De bevoegdheid tot afgifte van de vergunning, 
met een geldigheidsduur van 5 (vijf) jaar, berust bij de Minister van Toerisme en Transport. 
 
Alle kleine en grote autobussen, met uitzondering van die bij de Arubus worden gebruikt, hebben 
een aangewezen route. Deze route wordt voor het grootste gedeelte verdeeld over de drie grootste 
districten, te weten: van Oranjestad naar San Nicolaas, van Oranjestad naar Santa Cruz en van 
Oranjestad naar Noord. 
Er bestaat echter een min of meer scheve routeverdeling onder de kleine autobussen, waardoor 
geen optimale service kan worden verleend. Tevens dient te worden opgemerkt dat de routes te 
open zijn aangewezen, waardoor de vergunninghouders te veel ruimte krijgen om zelf hun routes te 
kiezen, als het maar binnen de aangegeven kaders blijft. Alhoewel de grootste mobiliteit van 
personen tussen Oranjestad en Sint Nicolas plaats vindt, wordt door deze vergunninghouders voor 
het grootste gedeelte alleen de hoofdweg genomen met als gevolg dat de andere binnenwegen niet 
regelmatig gereden worden. 
Hierdoor kunnen personen die afgelegen wonen geen gebruik maken van het autobus vervoer. Wel 
is het zo dat een passagier naar een bestemming buiten de normaal gereden route kan worden 
gebracht, waarvoor een extra vergoeding wordt gevraagd.  
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Daarnaast werken de vergunninghouders van kleine autobussen niet volgens een vastgestelde 
dienstregeling, wardoor zij vrij zijn om hun werktijden te bepalen.  
Uit een recente onderzoek is komen vast te staan dat na 19.00 uur en wel tot de daarop volgende 
vroege ochtend, de route Oranjestad-Noord /vice versa bijna niet gereden wordt, terwijl deze route  
aan een 13-tal vergunninghouders is toegekend.   
 
Uit een vergelijking van de cijfers over de vervoersprestaties van de grote en kleine autobussen 
komt het volgende naar voren. 
Arubus vervoerde per jaar in de lijndienst 2,7 miljoen passagiers, gemiddeld 7.400 per dag, 
uitgaande van retourritten 3.700 personen per dag. Kleine busjes vervoeren naar schatting (geen 
inventarisatie) dezelfde hoeveelheid passagiers. In totaal maken 7.400 personen gemiddeld per dag 
gebruik van een vorm van openbaar vervoer (Benschop 2003). Het aantal grote autobussen bedroeg 
36 en het aantal kleine autobussen 94. 
Het aantal zitplaatsen van de kleine bussen is ongeveer 10; de vervoerscapaciteit van de kleine 
bussen 94 x 10 = 940 zitplaatsen 
Het aantal zitplaatsen van de grote autobussen is ongeveer 50; de vervoerscapaciteit van de grote 
autobussen is 36 x 50 = 1800 zitplaatsen 
 
Kleine autobussen met in totaal ongeveer de helft van de vervoerscapaciteit (gerekend in 
zitplaatsen) vervoeren hetzelfde aantal passagiers als de grote autobussen. Men mag hieruit 
afleiden dat de kleine autobussen  ongeveer tweemaal zo effectief zijn als de grote autobussen. 
Het voordeel van de particuliere kleine autobussen ligt in de flexibiliteit in routes en tijden, de 
grotere frequentie en opvang van pieken op bepaalde routes en in ‘spitsuren’ (het ‘afsnoepen’ van 
passagiers van Arubus). Hun nadeel is dat er geen betrouwbare regelmaat over vertrek- en 
aankomsttijden en reistijden bestaat omdat ze puur commercieel werken en geen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben.  
Arubus dient wel een maatschappelijke functie te vervullen (reden waarom het van overheidswege 
wordt gesubsidieerd), en zorgt voor betrouwbare regelmaat, namelijk zekerheid van trajecten, 
vertrek- en aankomsttijden en reistijden tegen de laagst mogelijke prijzen. Arubus vervult de rol 
van een nutsbedrijf en heeft een bufferende werking op de hoogte van de prijzen van particuliere 
bussen. Het nadeel van Arubus is uiteraard het gebrek aan flexibiliteit. 
De concurrentie met de kleine autobussen dwingt Arubus zo efficiënt mogelijk te draaien om de 
tarieven zo laag mogelijk te houden.  
Gestreefd moet worden naar versterking van de elkaar complementerende rollen van Arubus en de 
kleine particuliere bussen. Hoe vorm moet worden gegeven aan deze samenwerking en de mogelijk 
wettelijke verplichting tot samenwerking dient nader te worden uitgewerkt. 
 
4.3 Besloten vervoer. 
 
Eén van de aanbevelingen in het rapport Benschop is om alle (andere) vormen van groepsvervoer 
onder te brengen in een nieuwe categorie: Besloten vervoer. 
Onder besloten vervoer dienen te vallen de taxi-, toerwagen- ongeregeld vervoer, verhuurauto- en 
verhuurmotorfietsvergunningen. 
De knelpunten binnen de taxi  branche komen in de volgende paragraaf aan de orde. 
 
4.3.1 Toerwagenvervoer 
 
De toerwagen branche heeft ook als gevolg van de groei in de toeristische sector in de jaren 
negentig een grote bloeiperiode gekend. Deze bloeiperiode, alhoewel niet helemaal afgestorven, is 
niet meer zoals het was. Dit heeft ongekende problemen met zich gebracht, waaronder ruzies en 
handgemeen tussen de verschillende touroperators. 
Het grootste punt van conflict zijn de gevraagde prijzen voor de toerritten over het eiland.  

 35



De concurrentie is zo groot geworden dat de touroperators absurd lage prijzen gaan vragen voor de 
toerritten. Ook de agressieve wijze waarop de diensten worden aangeboden, vooral op of net buiten 
het haventerrein, is storend. 
 
Daarnaast is er een nieuwe ontwikkeling in de zogenaamde “Bar Hopping Tours”. Hierbij wordt 
elke avond- voor zowel toeristen als lokalen- toerritten georganiseerd, die bij vastgestelde bars en 
café’s rondgaan en waar speciale attracties worden geboden.  De bewoonde buurten ondervinden 
vaak last van deze “luidruchtige” passagiers.   
In het algemeen dient te worden vastgesteld dat er een grijs gebied bestaat tussen de diensten van 
taxi’s, toerwagens en ongeregeld vervoer, waardoor deze elkaar beconcurreren. Dit brengt grote 
problemen met zich mee. Alhoewel concurrentie gezond is, heeft deze concurrentie zich tot een 
ongezonde concurrentie ontwikkeld, omdat er met regelmaat fricties zijn tussen de verschillende 
actoren van dit toneel. Het stellen van strengere voorwaarden voor de vergunninghouders zou een 
mogelijke oplossing kunnen zijn. 
 
4.3.2 Ongeregeld vervoer 
 
Bij de invoering van de ongeregeld vervoer vergunningen was het de bedoeling om dit soort 
vervoer geheel afhankelijk te maken van de zogenaamde “package deals”, die in het buitenland 
werden verkocht. Meestal zijn dit grote groepen die dan ‘en bloc’ worden vervoerd van de ene naar 
de andere locatie. Dit oorspronkelijk beleid is de laatste jaren vervaagd en nu is het niet meer 
overzichtelijk waarvoor de zogenaamde O-vergunningen worden gebruikt. De Landsverordening 
Personenvervoer (AB 1995 no. GT 23) bepaalt in artikel 1 lid 1 onder h dat ongeregeld vervoer is 
vervoer van personen tegen vergoeding met motorrijtuigen, die ingericht zijn tot het vervoer van 
personen, doch niet onder de categorie autobus, taxi, toerwagens of verhuurauto’s vallen. Deze 
definitie is zeer onduidelijk, omdat het in principe niet aangeeft wat het dan wel is. Het geeft alleen 
aan wat het niet is. Dit opent een discussie, voor wat betreft de bevoegdheid en het beleid van de 
regering omtrent wat voor soort vervoer ongeregeld vervoer dan wel is. 
In de jaren 60, toen het toerisme in Aruba begon te bloeien en men noodzaak zag in het regelen van 
het personenvervoer met motorrijtuigen, werden O-vergunningen alleen onder bepaalde 
voorwaarden afgegeven. Het diende vervoer te zijn, die buiten Aruba werd betaald en diende voor 
vervoer van groepen groter dan 40 personen. Dit is dan ook de reden dat men de grote tourbussen 
bezigde voor dit soort vervoer. Daarnaast werden geen O-vergunningen zelfstandig afgegeven. 
Deze werden altijd in combinatie met een T(oerwagen)-vergunning afgegeven, zodat een voertuig 
beide soorten vervoer kon aanbieden omwille van het toerisme. Vanaf 1989 voert de regering een 
flexibeler beleid hieromtrent en is het totaal aan O-vergunningen enorm gestegen, waardoor het 
doel van het gebruik ook onoverzichtelijk is geworden. 
In veel gevallen wordt een O-vergunning aangevraagd voor het bieden van een bepaalde service. 
Doch bij de toekenning wordt niet nagegaan of deze service onder een taxi-, autobus dan wel 
toerwagenservice kan vallen. De O-vergunningen zijn een grote oneerlijke concurrentie geworden, 
voor zowel autobus als taxi’s. Verdere toekenning van O-vergunningen, zonder deze aan strikte 
voorwaarden te binden, vormt een oneerlijke concurrentie voor de taxi- en autobusbranche. 
 
4.3.3 Verhuurautobranche 
 
In de verhuurautobranche zijn ook de nodige problemen te onderkennen. Het aantal afgegeven 
vergunningen is enorm gestegen. Niet omdat de vraag naar de verhuurauto’s zo enorm is gestegen, 
maar omdat alle verzoeken daartoe zijn ingewilligd, zonder na te gaan of de aanvrager 
daadwerkelijk bij machte zal zijn om de vergunning op verantwoorde wijze te gebruiken. Dit heeft 
geleid tot een enorme concurrentie en vooral tot een kwaliteitsvermindering van de aangeboden 
motorrijtuigen. Bedrijfsmatig is het altijd gewenst om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te 
houden, maar het negatieve gevolg hiervan is dat schadeauto’s worden ingevoerd, gerepareerd en te 
huur aangeboden aan de klanten. Deze auto’s zijn na de ontstane schade aan het voertuig niet meer 
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zo betrouwbaar als een nieuwe auto. Er zijn een heleboel kleine verhuurautobedrijven van de grond 
gekomen. Het aantal afgegeven vergunningen is groter dan het aantal werkelijk gebruikte. Tevens 
is door een niet goed gecontroleerde verlening van vergunningen het fenomeen ontstaan van 
‘onderverhuur’ van vergunningen. Verhuurautovergunningen kunnen worden verleend aan 
natuurlijke personen en aan rechtspersonen, die aan de gestelde eisen voldoen, maar vergunningen 
die aan natuurlijke personen zijn verleend mogen niet door rechtspersonen worden geëxploiteerd of 
vice versa. Er is een soort handel ontstaan in de exploitatie van verhuurautovergunningen. 
Daarnaast is er, gelet op de strenge eisen die door de landsverordening personenvervoer worden 
gesteld aan het bestuur van een rechtspersoon die een verhuurautovergunning wenst te verkrijgen, 
een soort stromanschap ontstaan. Personen, die wel voldoen aan de vereisten, zoals gesteld in 
voornoemde landsverordening, lenen zich om ‘fictief’ deel uit te maken van het bestuur, terwijl de 
rechtspersoon in werkelijkheid wordt bestuurd door personen, die niet aan de wettelijke vereisten 
voldoen. Derhalve omzeilt men de wet om toch nog een verhuurautovergunning te verkrijgen. Een 
grondige evaluatie van de wettelijke regeling hieromtrent is met spoed geboden. 
 
4.3.4 Het taxivervoer. 
 
Eind 1997 is een 10 jaar geldend moratorium afgekondigd op de afgifte van meer taxi 
vergunningen omdat er een wildgroei dreigde. Ook het taxivervoer kent, net als de kleine 
autobussen, het fenomeen van een ongeorganiseerde en onbetrouwbare dienstverlening. Net als de 
chauffeurs van de kleine autobussen zijn zij vrij om hun werktijden te bepalen. Het verschil is dat 
de taxi’s geen route wordt toegewezen. 
Wel zijn er een drietal coöperaties van taxi vergunninghouders die de belangen van de leden 
behartigen. Ongeveer de helft van het totaal aantal vergunninghouders in deze branche zijn via een 
radiocommunicatie systeem oproepbaar voor de service verlening. De rest is onafhankelijk en 
werkt ook zelfstandig. Dit betekent dat de helft van het aantal vergunninghouders bij oproep 
beschikbaar kan zijn voor het verzorgen van taxi vervoer. 
De groep onafhankelijke taxi vergunninghouders verricht zijn werkzaamheden voornamelijk langs 
het gebied van de luchthaven, de hotels, de toeristische attracties of de restaurants, dus zijn 
voornamelijk gericht op de toeristen. Een en ander is wel te begrijpen omdat daar voor dit soort 
vervoer de meeste vraag naar is. 
Een lokale bewoner die een taxi nodig heeft  dient te rekenen op de service van een taxi die op dat 
moment middels een radio communicatiesysteem bereikbaar is. Soms brengt dit zeer lange 
wachttijden met zich mee of de vergunninghouder geeft aan de centrale – blijkbaar uit gemakzucht 
– te kennen dat het opgegeven adres voor hem/ haar onbekend is of moeilijk te bereiken is. Dit 
geldt niet alleen voor lokale bewoners maar ook voor bezoekers die bijvoorbeeld bij familieleden 
of vrienden verblijven en om zich op het eiland te kunnen verplaatsen afhankelijk zijn van hetzij 
taxi, hetzij busvervoer. 
Nog een probleem dat veelvuldig voorkomt is de tarifering. Alhoewel wettelijk wordt vastgesteld 
dat de tarifering dient plaats de vinden via een taximeter, geschiedt dit al jaren niet als zodanig. De 
tarieven zijn in strijd met de vigerende wettelijke regelingen door de vergunninghouders zelf 
vastgesteld. Het probleem dat zich aandient is dat er niet voldoende bekendheid van de tarievenlijst 
bestaat bij de passagiers, waardoor de taxichauffeurs daar veelvuldig misbruik van maken en de 
passagiers te veel vragen. 
In het kader van een optimale en gestructureerde service verlening heeft de Directie Openbaar 
Personen Vervoer in haar beleidsplan 1998-2002 het voornemen kenbaar gemaakt om de instelling 
van een vervoercentrale te realiseren. 
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4.4 Aanbevelingen 
 
Teneinde een aanvang te maken met de aanpak van de hierboven beschreven knelpunten - als 
onderdeel van de herstructurering van het openbaar vervoer - kan in ieder geval het volgende 
worden gedaan: 
 
1. Handhaaf het moratorium, c.q. herintroduceer het moratorium op de afgifte van nieuwe 
taxivergunningen; begin aan de herstructurering van het taxivervoer en het openbaar vervoer met 
de oprichting van een vevoers-centrale.  
Effect: betere dienstverlening door afstemming van het aanbod van het openbaar vervoer op de 
vraag naar vervoer.  
 
2. Stop met onmiddelijke ingang de afgifte van zogenaamde O-vergunningen, vooruitlopend op de 
afschaffing van de categorie Ongeregeld vervoer.  
Effect: er wordt een einde gemaakt aan wijdverbreid oneigenlijk gebruik van dit type vergunning 
en er wordt een einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentie met het openbare vervoer. 
 
3. Introduceer de nieuwe categorie Besloten vervoer  
Effect: vereenvoudiging van vergunningstelsel zodat het transparant en doelmatig wordt. 
 
4. Combineer de sterke punten van de grote autobussen en de kleine autobussen door de 
samenwerking tussen Arubus en de kleine particuliere autobussen te bevorderen.  
Effect: optimalisering van het openbaar vervoer. 
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HOOFDSTUK 5 GOEDEREN VERVOER 
 
Voor wat het goederenvervoer betreft kan men kort zijn. Aruba is een eiland dat alle benodigde 
consumptie goederen en goederen ten behoeve van de primaire levensbehoefte moet importeren 
van het buitenland. Deze worden voor het merendeel aangevoerd via de scheepvaart en een klein 
deel via de luchtvaart. De distributie van goederen op het eiland vinden uitsluitend plaats via het 
wegverkeer.  
 
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 vindt er op diverse locaties op het eiland commerciële 
bedrijvigheid plaats en dit genereert veel verkeer. Het goederenvervoer over de weg ondervindt 
zoals het overig verkeer veel oponthoud als gevolg van de verkeerscongesties. Er is dus hier sprake 
van economisch verlies als gevolg van de  slechte bereikbaarheid door te lange reistijden. 
 
Aruba beschikt over drie zeehavens. Deze zijn de havens te Oranjestad, Barcadera en San Nicolas. 
De haven van San Nicolas wordt thans uitsluitend gebruikt door de olieraffinaderij Valero voor de 
aanvoer van aardolie en afvoer van geraffineerde producten en/of andere derivaten. De twee meest 
gebruikte zeehavens zijn de havens te San Nicolaas en Oranjestad. 
 
De haven van Oranjestad is het meest belangrijk punt van invoer van goederen en de ligplaats van 
de belangrijkste cruiseschepen. Zowel de haven van Barcadera als van Oranjestad zijn onder het 
beheersschap van de Aruba Ports Authority NV (APA). Thans wordt het merendeel van de 
ingevoerde goederen direct afgevoerd naar de hotelzone en de commerciële gebieden te Bushiri, 
Eagle en Dakota. Vanaf deze locaties worden de goederen verder verdeeld naar de diverse 
verkooppunten op het eiland.  
 
Gelet op de toenemende vraag voor ligplaatsen ten behoeve van cruiseschepen heeft de APA een 
plan opgemaakt om het maritieme goederenverkeer te verhuizen naar de haven van Barcadera. 
Door deze verhuizing wordt ruimte vrij gemaakt om het cruise toerisme te bevorderen in 
Oranjestad. Het gevolg is dat met de verhuizing van het vrachtgebeuren naar Barcadera de 
voornoemde distributiecentra onbereikbaarder zullen worden. Naast het economisch verlies zal het 
goederenvervoer ook overlast bezorgen aan het overige wegverkeer en lintbebouwing. 
 
Rekening houdend met de voorgenomen plannen van APA om het vrachtgebeuren te verhuizen 
naar Barcadera heeft de Freezone Aruba NV eveneens een plan laten maken voor het ontwikkelen 
van een vrije zone te Barcadera teneinde direct bereikbaar te zijn vanaf de haven. Dit geldt ook 
voor de verkavelingplannen ten behoeve van de lichte industrie en andere bedrijvigheden.  
 
De Aruba Airport Authority NV (AAA) heeft op de toekomstige plannen voor de verhuizing van 
het maritieme goederenvervoer ingespeeld door een eventueel overslagpunt te creëren van 
scheepvaart naar luchtvaart en omgekeerd alsmede verwerkingspunt voor de export van “High 
Tech” producten. 
 
Geografisch gezien heeft de verhuizing van het vrachtgebeuren naar Barcadera het grote voordeel 
dat door de centrale ligging het hele eiland goed voorzien kan worden mits er een goed 
hoofdwegennet aanwezig is.  
 
Uitgaande van het bestaande hoofdwegennet zal het grote verzorgingsgebied van de hotelzone en 
distributie centra’s en overige delen van het eiland, onbereikbaar zijn. Teneinde de bereikbaarheid 
van de diverse delen van het eiland te bewerkstelligen voor het goederenvervoer en overlast aan het 
verkeer in het algemeen en aan de lintbebouwing tegen te gaan is de aanleg van de Ringweg 3 van 
essentieel belang. 
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Op bijgaande kaart met een structurele hoofdwegennet is te zien hoe de logistieke afhandeling van 
de goederen die zowel via de scheepvaart als de luchtvaart worden aangevoerd, kan worden 
uitgevoerd. 
 

 
 
 
Dit geeft aan dat zonder de aanleg van de Ringweg 3 een eventuele verhuizing van het vracht-
gebeuren naar Barcadera geen bijdrage zal leveren aan een duurzame economische ontwikkeling. 
 
Naast de overlast die het vrachtverkeer over de weg met zich mee kan brengen voor het overig 
verkeer, kan er ook overlast aan het hoofdwegennet worden bezorgd in technische zin. Namelijk 
door het zwaar gewicht en het niet verdelen van het gewicht over de assen van de oplegger wordt 
grote schade toegebracht aan het hoofdwegennet. Door deze schade aan het hoofdwegennet kan de 
slechte onderhoudtoestand van de weg leiden tot capaciteitsverlies. Derhalve is het noodzakelijk 
dat de wet- en regelgeving wordt aangepast in de zin dat er een maximum gewicht c.q. aslast kan  
worden gesteld aan het vervoer van goederen.  
 
Dit geldt eveneens voor het zwaar materieel dat thans gebruik maken van het wegennet. Voorts 
wordt het aanbevolen om het transport van het zwaar materieel te laten plaatsvinden op een 
“lowboy” oftewel een oplegger teneinde minder verstoring in het verkeer te brengen en schade aan 
het wegdek te beperken. Het is ook aanbevelenswaardig om het vervoer van het zwaar materieel 
buiten te spitsen te laten geschieden.    
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HOOFDSTUK 6 VERKEERSVEILIGHEID 
 
In de afgelopen jaren zijn er respectievelijk bij het Korps Politie (KPA) en de Dienst Openbare 
Werken (DOW) afzonderlijk een aantal plannen opgesteld ter bestrijding van de drastische stijging 
van het aantal verkeersongevallen. Beide overheidsdiensten dienen omwille van de doelmatigheid 
en effectiviteit van de te nemen maatregelen de krachten te bundelen om te geraken tot eenvormige 
en lange termijn plannen van aanpak, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met die 
maatregelen die getroffen zullen worden op zowel korte als lange termijn. 
Door verbetering van de verkeersinfrastructuur en repressief politie optreden in de voornoemde 
periode is weliswaar enigszins een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de verkeersonveiligheid 
op het eiland. Ondanks deze verbetering blijven er verkeersongevallen voordoen vooral door de 
forse toename in het wagenpark op het eiland (1989: 24.000 personenauto -2004: 54.600 
personenauto) welk geleid heeft tot meer afgelegde kilometers c.q. verplaatsingen. 
Het gemiddeld aantal verkeersongevallen over de laatste vijf jaren bedraagt ongeveer 2700 per jaar. 
Het gemiddeld aantal overleden slachtoffers als gevolg van een verkeersongeval bedraagt over de 
laatste vier jaren ongeveer 14 per jaar. Deze aantallen zijn relatief hoog vergeleken met ander 
landen in de regio en elders in de wereld.  
Teneinde de verkeersonveiligheid te bestrijden dient een verkeersveiligheidsbeleid te worden 
vastgesteld. Echter bij het uitstippelen van een dergelijk verkeersveiligheidsbeleid staat men voor 
de vraag: hoe kan het aantal verkeersongevallen op de meest doeltreffende manier worden 
verminderd? 
Een slagvaardige aanpak vraagt naar een goed inzicht in de factoren welke tot een ongeval leiden. 
Daar een ongeval een "multicausaal kansverschijnsel" is, kan het voorkomen dat het ongeval 
veroorzaakt is: a. door de infrastructuur die niet geschikt is; b. door het rijgedrag en de 
rijvaardigheid van de bestuurder van het voertuig die niet aan de minimum eisen voldoen en c. door 
de onwetendheid van de bestuurders met de diverse ingewikkelde verkeerssituaties die zich kunnen 
voordoen. 
Analyse naar de kenmerken van de verkeersongevallen zal moeten leiden tot eventuele 
gemeenschappelijke combinaties van omstandigheden en/of gebeurtenissen die vaak tot de 
ongevallen hebben geleid of bij ongevallen zijn opgetreden. 
 
6.1  Verkeersveiligheid 
 
Teneinde tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid te komen voor Aruba dient dit 
verkeersveiligheidsbeleid te worden gericht op de drie E's. Deze drie E's staan namelijk voor het 
navolgende: 

- education (verkeersopvoeding en voorlichting); 
- engineering (infrastructurele maatregelen); 
- enforcement (toezicht, handhaving, controle).  
 

Op alle voornoemde vlakken dient te worden gewerkt om het aantal verkeersongevallen op termijn 
significant te verminderen. In de navolgende paragrafen zal elk onderdeel in behandeling worden 
genomen. 
 
6.1.1 Education (Verkeersopvoeding en voorlichting) 
Het probleem dat zich thans voordoet is dat opvoeding en verkeersvoorlichting op ad hoc basis 
worden verzorgd door de onderwijsinstellingen en het Korps Politie (KPA) op de scholen. 
Na het eerste contact met de verkeerslessen op de basisschool vindt het tweede contact over het 
algemeen pas plaats bij de voorbereidingen om het rijbewijs te behalen. Tussen deze twee 
tijdstippen zijn dan inmiddels circa 8 jaar verstreken met als gevolg dat de opgedane kennis op de 
basisschool is vervaagd. Derhalve biedt dit systeem geen degelijke basis voor toetsing. 
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Verkeersopvoeding is een belangrijk onderdeel van een verkeersveiligheidsplan. Middels 
opvoeding en voorlichting kunnen de verkeersdeelnemers (jeugd en ouderen) zowel kennis ter zake 
de wegenverkeersverordening als ter zake de wijze waarop zij zich in het verkeer dienen te 
gedragen opdoen en behouden. Eveneens kunnen zij op de hoogte blijven van de nieuwe 
ontwikkelingen die zich op het gebied van de wegeninfrastructuur voordoen en hoe hiermee om te 
gaan. 
Hierbij wordt gedacht aan een vroegtijdige opvoeding van de jeugdige verkeersdeelnemers door 
middel van de verkeerslessen c.q. verkeersexamens op de basisschool zoals dat thans geschiedt. De 
introductie van een verkeerspark zal een bijdrage leveren aan de jeugdige verkeersdeelnemers door 
ze zelfstandig te laten meedoen en beslissingen te laten nemen in een nagebootste verkeerssituatie. 
Om de lacunes te ondervangen tussen de basis school en middelbare school wordt 
voorgesteld om de middelbare scholieren eveneens een verkeersexamen te laten afleggen 
conform het in Nederland gehanteerde beleid ter zake. Middelbare scholieren zouden na 
het behalen van dit diploma vrijstelling kunnen krijgen voor het theoretische deel van hun 
rijexamen mits het binnen een vooraf vastgestelde termijn wordt afgelegd. 
 
Bij de voorbereidingen voor het behalen van het rijbewijs wordt voorgesteld rijscholen te 
introduceren in tegenstelling met de thans gebruikelijke wijze van voorbereiding. Door de 
introductie van (4 à 5) rijscholen kan een minimale kwaliteitsnorm worden gehanteerd die de 
kennis, rijgedrag en rijvaardigheid van de bestuurder waarborgt. Het doel van de voornoemde 
voorstellen is om het vervagen en/ of wegebben van de kennis te voorkomen. 
Gepaard met de diverse toetsen die afgelegd moeten worden gedurende de levensloop van een 
verkeersdeelnemer wordt voorgesteld om op continue basis voorlichtingen te geven ter zake 
gerichte thema's zoals het gebruik van autogordels, snelheid, rijden onder invloed, roodlicht, 
helmgebruik en bij de wijziging van verkeerssituaties. Deze periodieke voorlichtingen dienen 
echter gepaard te gaan met het daarbij behorende toezicht op de naleving. 

Samenvattend wordt de navolgende acties voorgesteld aangaande de verkeersopvoeding: 
- introductie verkeerspark en verkeersprogramma's op basisscholen; 
- introductie verkeersexamen op middelbare scholen en vrijstelling theoretisch deel examen; 
- introductie van erkende rijscholen bij het voorbereiden voor de rijexamen teneinde de 

kwaliteit van de kennis, rijgedrag en rijvaardigheid van de bestuurder te waarborgen; 
- periodiek thematische voorlichting houden via de media met de daarbij behorende controle 

op naleving. 

6.1.2 Enforcement (Handhaving) 
De samenleving verandert snel en de politie dient eveneens te proberen om gelijke tred te houden 
met de explosieve bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende toename van het wagenpark met 
als gevolg een toegenomen verkeersdrukte. Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de politie 
wel degelijk op deze ontwikkelingen reageert en in vele gevallen zelfs de te verwachten 
veranderende trends signaleert. Er zijn bepaalde gebieden waar zij echter gezien de schaarse 
beschikbare middelen in bepaalde gevallen deze ontwikkelingen met moeite bijhoudt. Dit geldt met 
name voor de verkeerstaak, waar het gebrek aan middelen, waaronder te verstaan mensen, 
werktuigen en voertuigen de verkeersdienst soms ernstige parten speelt, zodat zij met eerder pro-
actief en preventief kan optreden, doch eerder geselecteerd repressief te werk dient te gaan. 
Met de eergenoemde schaarse middelen heeft zij echter in samenwerking met non-
gouvernementele organisaties zoals Vereniging Veilig Verkeer Aruba, jarenlang aan preventieve 
voorlichting gedaan, gebruik makende van het audiovisuele middel bij uitstek, in casus de televisie 
en op deze wijze heeft de politie eveneens meegewerkt aan de educatie van de staatsburgers op 
verkeersgebied. De vraag is of het publiek bereikt wordt met deze programma’s en/of deze 
programma’s wel enig effect sorteren. In de afgelopen jaren is er echter geen voorlichtings-
campagne gevoerd.  
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Met betrekking tot het repressief optreden ter correctie van verkeersovertredingen in al zijn facetten 
is nog steeds topic van gesprek de zogenaamde "Raspa" teams van de verkeerspolitie die zich 
dagelijks enkel en alleen bezig hielden met de controle en het verbaliseren van degenen die 
ongewenst verkeersgedrag hadden getoond. Gezien het feit dat het op zeker ogenblik storm liep en 
parket van het Openbaar Ministerie door de massale boetafdoening der geverbaliseerde 
verkeersdeelnemers en gezien het gegeven dat het beoogde doel bereikt werd o.a. namen de 
verkeersongevallen drastisch af en liep het storm bij het keuringslokaal en de 
verzekeringsmaatschappijen, werden de "Raspa" teams tot nader order op koud ijs gezet. 
Het jaar 1995 heeft zich gekenmerkt door een groot aantal overleden slachtoffers als gevolg van 
een verkeersongeval (24). Het gevoel van onveiligheid speelde een grote rol binnen de 
samenleving. Voorbereidingen werden getroffen om een geïntegreerd beleid van preventie en 
repressie hand in hand te laten gaan. Doel van dit beleid is om de verkeersveiligheid in het 
algemeen te verbeteren. 
Op het vlak van infrastructuur vonden er diverse verkeersverbeteringen plaats waardoor het aantal 
verkeersongevallen met dodelijke afloop drastisch is verlaagd. Ondanks deze verbeteringen vallen 
er nog 12 doden als gevolg van verkeersongevallen. Een analyse van de ongevallen cijfers leert dat 
deze verkeersongevallen zich niet afspelen op kruispunt niveau maar echter op wegvakniveau. Met 
andere woorden zijn hier hoge snelheden, inhalen bij tegenligger en het onder invloed rijden de 
mogelijke oorzaken van deze verkeersongevallen. Deze geven aan dat, wil men dat er nog op korte 
termijn een verdere reductie teweeg wordt gebracht in het aantal verkeersongevallen met dodelijke 
afloop er meer gedaan zal moeten worden op het vlak van enforcement c.q. handhaving. 
Bij de enforcement c.q. handhaving dient prioriteit gesteld te worden aan het opsporen en 
vervolgen van gevaarzettende en hinderlijke overtredingen, alsmede het rijden zonder rijbewijs en 
verzekering. Het werkplan van het KPA dient gericht te zijn op de controle van het volgende: 

- rijden door rood licht; 
- overtreden van de maximum gestelde snelheid; 
- onverzekerd rijden; 
- overlast veroorzaakt door motorrijders; 
- inhalen bij inhaalverbod; 
- rijden zonder rijbewijs; 
- voertuigen die in slechte rijtechnische staat verkeren; 
- rijden onder invloed; 
- overtredingen bij het openbaar/personenvervoer. 

In de middellange termijn planning van het KPA zal de verkeersafdeling haar taak zien 
verschuiven van voornamelijk repressief naar preventief en corrigerend toezicht. Deze middellange 
termijn planning houdt het navolgende in: 
1. De politie zal zich vooral richten op gericht en systematisch verkeerstoezicht. Dit impliceert dat 

preventie en repressie een integrerend deel van de totale taak van de politie dienen te worden. 
Doel van het politieverkeerstoezicht is er toe bij te dragen dat verkeersregels beter worden 
nageleefd en dat daardoor het verkeer beter doorstroomt en veiliger wordt. 

2. In het algemeen dient de politie meer zichtbaar te worden in de samenleving. De huidige 
verkeerssituatie vereist de constante aanwezigheid van de politie. Hierdoor wordt zowel de 
subjectieve als de objectieve pakkans verhoogd; 

3. De weggebruikers worden geconfronteerd met de aanwezigheid van de politie en dit moet leiden 
tot betere navolging van de regels; 

4. Het politietoezicht zal gecombineerd worden met voorlichting en publiciteit, om het gewenste 
effect van verbetering van de verkeersveiligheid te kunnen behalen; 

5. Voorlichting en educatie. Hieraan dient in de komende jaren intensiever gebruik van worden 
gemaakt. Er zal een integraal beleid moeten komen, dit wil zeggen dat er zal worden overgegaan 
naar de inzet van alle bruikbare instrumenten. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van 
de naleving van de betreffende regels; 
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6. De politie zal volledig overgaan tot het werken met Oproeping Processen Verbaal. De voordelen 
hiervan zijn een snellere en efficiëntere vervolging. Dit heeft als doel om de overtreders sneller te 
laten voelen dat ze gestraft worden voor hun foutieve gedragingen; 

De combinatie van politietoezicht, voorlichting en educatie en updating van de verkeersregels moet 
leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid die vervolgens zou moeten leiden tot een 
daling van het aantal verkeersongevallen alsmede het aantal slachtoffers. 
 
6.1.3 Engineering (Infrastructurele maatregelen) 
 
Het treffen van infrastructurele maatregelen kan in 85% van alle ongevallen het knelpunt verhelpen 
in combinatie met actie op de onderdelen opvoeding en toezicht. Gezien het treffen van 
infrastructurele maatregelen in merendeels van de gevallen hoge investeringen vergt en ook 
vanwege de beperkte financiële middelen dienen er prioriteiten te worden gesteld welke knelpunten 
of typen verkeersongeval aangepakt moeten worden. 
Om tot een plan van actie te komen waarbij staat aangegeven welke knelpunten c.q. typen 
ongevallen allereerst aangepakt moeten worden en welke infrastructurele voorzieningen getroffen 
moeten worden dient inzicht te worden verkregen in de ongevallen. In de verkeersveiligheid wereld 
is het analyseren van ongevallen een van de belangrijkste methoden om te komen tot een 
verkeersveiligheidsbeleid ( doel-/probleemgericht) en de te treffen maatregelen. Hiervoor dient een 
verkeersongevallenregistratie aanwezig te zijn die alle cijfers in kaart kan brengen. 
Op basis van de verkregen verkeersongevallenregistratie kunnen de navolgende drie typen 
gevaarlijke situaties worden vastgesteld: 

- een concentratie van ongevallen op een locatie, dat wil zeggen op een afzonderlijke 
kruispunt of wegvak op het wegennet (AVOC analyse); 

- een groep ongevallen die niet op een locatie, maar wel in elkaars nabijheid zijn gebeurd, dus 
in een bepaald (klein) gebied dat bestaat uit een geografisch aaneengesloten groep locaties 
(AGEB analyse). V.b. kop-staart aanrijdingen in file; 

- een groepering van ongevallen in het wegennet die geen geografische samenhang vertonen, 
maar specifieke kenmerken gemeen hebben (ASPE). 

Met behulp van een GIS-programma kunnen de verkeersongevallen grafisch worden weergegeven 
en kunnen de diverse gevaarlijke situaties in kaart worden gebracht.  
De bepaling van de prioriteiten welke gevaarlijke situaties in aanmerking komen om geanalyseerd 
en aangepakt te worden geschiedt op basis van criteria, normen en weegfactoren die voortvloeien 
uit het in het beleid gestelde doelstellingen. 
Aan de hand van de voornoemde analyse (objectieve onveiligheid) kan worden bepaald wat voor 
infrastructurele voorzieningen getroffen zullen moeten worden. Deze werkwijze vereist wel een 
verkeersongevallenregistratie over een periode van 3 à 5 jaren waardoor incidentele fluctuaties 
kunnen worden opgeheven. 
Naast het treffen van infrastructurele maatregelen dient ook rekening te worden gehouden met de 
op straat aangebrachte verkeersmeubilair die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Dit 
geldt met name voor verkeersborden en wegmarkering. Een kritiek was dat het correctieve 
onderhoud van een omgereden bord en toestandsafhankelijk onderhoud van het verkeersmeubilair 
te lang op zich laat wachten. 

 44



HOOFDSTUK 7 MODERNISERING WET- EN REGELGEVING 
 
In voornoemde hoofdstukken is aandacht besteed aan de ruimtelijke ontwikkeling van Aruba, de 
relatie hiervan met het verkeer, het vervoer van zowel personen als goederen en de duurzame 
economische ontwikkelingen. Ter ondersteuning van de gewenste ruimtelijke en verkeerskundige 
ontwikkelingen dient de nodige wet- en regelgeving aanwezig te zijn. De Landsverordening 
Ruimtelijke  Ontwikkeling (LRO) moet het juridisch kader gaan vormen waarbinnen het ruimtelijk 
ontwikkelingsplan (ROP) kan worden ontwikkeld, De LRO is in september 2005 door het 
parlement goedgekeurd en is sindsdien in afwachting van formele invoering. 
  
Naast de nadere uitwerking van de LRO dienen een aantal andere relevante verordeningen te 
worden aangepast en/of geactualiseerd naar de gangbare normen van de gemeenschap van nu. In de 
voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat relevante wet- en regelgeving aangepast moeten 
worden. De meeste van deze aanpassingen hebben betrekking op de handhavingmechanismen die 
niet meer bij de tijd zijn en derhalve niet toereikend. Het betreft met name de Landsverordening 
Wegverkeer en de Landsverordening Personenvervoer en de daaruit voortvloeiende landbesluiten 
en ministeriële beschikkingen. 
 
Landsverordening Wegverkeer 
Bij de implementatie van het integraal parkeerbeleid dient de Landsverordening Wegverkeer 
herzien te worden. De wijzigingen moeten de toepassing van parkeermeters en/of 
parkeerautomaten mogelijk maken, de oprichting van de parkeerwacht mogelijk maken en aan deze 
entiteit de nodige handhaving instrumenten aanreiken. Het betreft hier de regelingen om 
voorruitbonnen te kunnen uitschrijven en wielklemmen te kunnen toepassen. Ten behoeve van het 
parkeerfonds dient eveneens een nieuwe wetgeving te worden opgesteld teneinde een bijdrage 
zijdens de bedrijven te kunnen vragen en ontvangen. 
 
Landsverordening Personenvervoer 
Bij de herstructurering van het openbaar vervoer dient ook de Landverordening Personenvervoer 
als het Landsbesluit Personenvervoer en desbetreffende ministeriële beschikkingen te worden 
aangepast c.q. herzien. In dit geval is zowel de Landsverordening Personenvervoer als het 
Landsbesluit Personenvervoer aan een totale herziening toe daar een aantal zeer belangrijke 
aspecten van het personenvervoer niet voldoende zijn geregeld. Vanwege deze gebreken is er geen 
effectieve handhavingcontrole mogelijk.  
 
Bij het Landsbesluit Personenvervoer worden nadere regels gesteld ten aanzien van het gedrag en 
andere voorzieningen van de vergunninghouder. In de praktijk wordt constant geconstateerd dat het 
werken met deze regels veel te wensen overlaat. Evenals de landsverordening is het landsbesluit 
vrijwel zonder wijzigingen overgenomen van de Nederlandse Antillen. Dit landsbesluit vertoont 
veel gebreken, met name op het gebied toerwagenritten, ongeregeld vervoer, rijvergunningen en 
jeeptours. Het is daarom zinniger om deze verschillende aspecten bij landsbesluiten houdende 
algemene maatregelen te regelen alsmede de mogelijkheden te creëren om bepaalde zaken bij 
ministeriele regelingen nader te kunnen regelen. De moverende reden hiervoor is het feit dat 
personenvervoer een dynamisch fenomeen is waardoor het noodzakelijk is om sneller in te kunnen 
spelen op de ontwikkelingen binnen het personenvervoer. 
 
Voor wat betreft het goederenvervoer dienen hier eveneens wijzingen binnen de Landsverordening 
Wegverkeer en de daaruit voortvloeiende Landbesluiten te worden toegepast. Met name bij het 
stellen van het maximum gewicht aan de voertuigen, wijze van vervoeren van zwaar materieel en 
het rijden van het zwaar materieel buiten de spitsuur. 
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HOOFDSTUK 8 FINANCIEN EN PLANNING 
 
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven wat de voornemens en doelen zijn met betrekking 
tot het mobiliteitsplan. In deze hoofdstukken is ook ingegaan op wat de problemen zijn, wat bereikt 
moet worden en hoe de doelen bereikt zullen moeten worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
wat nu al gedaan kan worden. Het is nodig om het onderscheid tussen de meer beleidsmatige 
beslissingen (wetswijzigingen, herstructurering, etc.) en de praktische technische maatregelen die 
onafhankelijk van de bestuurlijke beleidsbeslissingen kunnen worden uitgevoerd in het oog te 
houden. 
In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de kosten, eventuele fondsen van financiering en 
de gewenste realisatie periode voor de onderdelen ‘Hoofdwegen’, ‘Verkeerscirculatieplan 
Oranjestad’, ‘Openbaar vervoer’ en ‘Upgrade wet- en regelgeving’ 
Het meest concreet zijn de verkeerstechnische maatregelen die niet afhankelijk zijn 
wetswijzigingen en/of organisatorische herstructureringen. 
 
Gezien de complexe materie en de raakvlakken met diverse andere sectoren binnen de 
gemeenschap is het op enkele onderdelen na niet mogelijk geweest om aan te geven hoe het 
gestelde doel zal moeten worden uitgewerkt, waardoor de raming van de benodigde financiële 
middelen globaal en ruim zal zijn. 
Dit speelt vooral bij de onderdelen waarvan de uitvoering afhankelijk is van de nog te nemen 
beslissingen, in het bijzonder bij het onderdeel openbaar vervoer. Dat het doel is om het openbaar 
vervoer te optimaliseren, betrouwbaar en tot een alternatieve vervoerswijze voor de auto te maken 
is duidelijk. De te nemen maatregelen om de sterke punten van de grote autobussen (Arubus) en de 
kleine particuliere autobussen te kunnen combineren zijn nog niet duidelijk. Onderzocht moet 
worden wat  de financiële consequenties zullen zijn waarvoor onder meer een kosten baten analyse 
nodig is. Pas bij de uitwerking van de doelen komt men op het projectniveau en wordt de raming 
van de kosten concreter. Samenhangend hiermee is de periode waarover het plan betrekking heeft 
en de hiermee gepaard gaande onzekerheidsmarge.  
 
Dit geldt eveneens, zij in mindere mate, voor de andere onderdelen. Wel dienen, om de kosten te 
drukken, de projecten op een doelmatige wijze te worden aanbesteed en/of “public private 
partnership” overeenkomsten te worden aangegaan voor de realisatie van de projecten. Bij een 
“public private partnership” moeten projecten zichzelf kunnen terugbetalen. Ook zal de 
technologische ontwikkeling van invloed zijn op de kosten. 
 
Naast de realisatie van deze projecten is het wel noodzakelijk en belangrijk om na de aanleg van de 
wegen en/of andere maatregelen een post op te nemen voor het onderhoud en vervanging van de 
diverse onderdelen. Verschillende bestaande knelpunten zijn het gevolg van het ontbreken van 
(tijdig en gepland) onderhoud. In de planning zal hier in het vervolg meer rekening mee dienen te 
worden gehouden. 
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Onderdeel Plannen korte termijn Plannen 
lange 
termijn 

WIF MJP 
2006-
2009 

Extra 
fondsen 

Totaal in 
miljoenen 

Hoofdwegen Ringweg 3   35 30 65 
  Hoofdweg 

naar San 
Nicolas 

  70 70 

  Upgrading 
Ringweg 4: 

    

  Rotonde 
Tanki Flip 

0,5   0,5 

  Rotonde 
Tanki 
Leendert 

0,75   0,75 

  Rotonde 
Paradera 

0,5   0,5 

  Kruispunt 
St. Cruz 

0,3   0,3 

 Kruispunt Balashi  3   3 
 Kruispunt Pos Chiquito  2   2 
Verkeerscirculatieplan 
Oranjestad 

Kruispunt La Sallestraat/ 
Caya Ernesto Petronia 

 0,2   0,2 

 Kruispunt Kamerlingh 
Onnestraat/ La Sallestraat 

 0,7   0,7 

 Kruispunt Vondellaan/ 
Wilhelminastraat en 
kruispunt Caya 
Betico/Verbindingsweg 

 6   6 

 Kruispunt A. Lacle 
Boulevard 

 0,5   0,5 

 Instelling 2 rijstroken 
éénrichting 
Wilhelminastraat 

   0,05 0,05 

 Instelling 2 rijstroken 
éénrichting Caya Betico 
Croes   

   0,015 0,015 

 Instelling 2 rijstroken 
éénrichting 
Wilhelminastraat, oostelijk 
deel 

   0,015 0,015 

  Ringweg 2   12 12 
 Invoer betaald parkeren in 

eerste jaar 
   5 5 

  Bouw 
parkeer-
garage 

  8 8 

  Dynamisch 
parkeer-
route 

  3 3 

Openbaar vervoer Optimalisering netwerk 
openbaar vervoer 

   5 5 

 Implementatie 
vervoerscentrale 

   2 2 

Update wet- en 
regelgeving 

Landsverordening 
Personenvervoer 

   0,1 0,1 

 Landsverordening 
Wegverkeer 

   0,1 0,1 

   14,45 35 135.28 184,73 
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Op korte termijn is er Afl. 90 miljoen nodig om de thans noodzakelijke maatregelen te treffen om 
een kwalitatief en structureel wegennet op te bouwen waarbij de reistijd in de spitsuren terug kan 
worden gebracht binnen acceptabele normen.  
 
Opgemerkt moet worden dat de invoering van een integraal parkeerbeleid een project is dat 
zichzelf zal kunnen terugbetalen. De eerste analyse van dit project geeft aan dat er met enige 
voorbehoud er minstens Afl. 9 miljoen op jaarbasis aan opbrengsten haalbaar is. Derhalve kan dit 
project worden gerealiseerd via een “public private partnership” overeenkomst.  
 
Voor de realisatie van de plannen op korte termijn, binnen een periode van 5 jaar, is er een tekort 
van Afl. 30 miljoen indien vanuit de Meerjarenplan Fondsen slechts Afl. 35 miljoen wordt 
toegewezen aan de geprioritiseerde Ringweg 3. Mocht dit bedrag lager zijn dan zal het tekort 
uiteraard hoger zijn.  
 
Dus ook voor de meer concrete maatregelen dienen vanwege de beperkte beschikbare middelen 
prioriteiten gesteld te worden en keuzes te worden gemaakt. De keuzes worden gemaakt aan de 
hand van een afweging van  

1) de ernst van de verkeersproblemen; 
2) de effectiviteit van de te nemen maatregelen (die soms niet in getallen kan worden 

uitgedrukt maar in ieder geval kwalitatief kan worden beschreven);  
3) de bijdrage die de oplossing levert aan de opbouw van een hoogwaardig en structureel 

hoofdwegennet; 
4) de financiële haalbaarheid. 

 
Om een keuze te kunnen maken tussen het completeren van de ringweg 2 en de aanleg van de 
resterende delen van de ringweg 3 is meer gewicht gelegd aan de bijdrage van de ringweg 3 aan de 
opbouw van een hoogwaardig en structureel hoofdwegennet 
Een voltooide ringweg 2, die weliswaar ook al enkele decennia is geprojecteerd, zal minder 
relevant zijn voor de opbouw van een hoogwaardig en structureel hoofdwegennet op interlokaal 
niveau. De aanleg van de resterende delen van de ringweg 3 heeft dus hogere prioriteit. 
 
Met uitzondering van de aanleg van Ringweg 3 en de herstructurering van het openbaar vervoer 
kunnen alle overige korte termijn projecten in het kader van het Interim Wegen Infrastructuurfonds 
(WIF) worden uitgevoerd. Voor de ontbrekende Afl. 30,- miljoen voor completering van Ringweg 
3 dient aanvullende financiering te worden gezocht.  
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BIJLAGE 1 kaart Oranjestad met voorgestelde verkeerskundige maatregelen 
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BIJLAGE 2 parkeerbeleid 
 
 
Invoering betaald parkeren in Oranjestad 
Zoals aangegeven heeft het oneigenlijke gebruik van parkeervoorzieningen nadelige gevolgen voor 
de functionering van het centrum van de stad door de toename van de parkeerdruk. Een manier om 
de parkeerdruk te doen afnemen is het instellen van betaald parkeren in Oranjestad. Het betaald 
parkeren kan worden ingevoerd door het aanbrengen van parkeermeters en/of parkeerautomaten. 
De voorkeur gaat uit naar de parkeerautomaten omdat deze minder verstoring heeft van het 
straatbeeld en dit het werk van de parkeerwacht vereenvoudigt. 
 
Aan de hand hiervan kan het oneigenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen door de 
autogebruikers worden aangepakt en positief worden beïnvloed. Met andere woorden betekent het 
dat er een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de kortparkeerders en langparkeerders.  
De kortparkeerders zijn namelijk de bezoekers c.q. klanten die in Oranjestad inkopen en zaken 
doen. Deze groep accepteert geen grote loopafstanden van de parkeervoorziening naar hun 
bestemmingen.  
 
De langparkeerders zijn de werknemers die in Oranjestad werken en ‘s ochtends vroeg aankomen 
en hun auto dicht bij hun werkplek parkeren. Deze groep parkeert voor twee keer 4 uur of één keer 
8 uur.   
 
Door middel van de aan te brengen parkeermeters en/of parkeerautomaten wordt de mogelijkheid 
geboden om de parkeercapaciteit intensiever  te benutten (tenminste 4 “turn-overs” per parkeervak 
per dag gebaseerd op een maximale parkeerduur van 120 minuten). Door het  oneigenlijk gebruik 
van de parkeervoorzieningen door de langparkeerders te weren, of althans te beperken, kunnen de 
kortparkeerders, c.q. klanten van Oranjestad, dichter bij hun bestemming parkeren en bijdragen aan 
de economische activiteiten. 
 
Om betaald parkeren te kunnen introduceren moet de controle op de naleving van de parkeerregels 
goed geregeld zijn. Tevens moeten de gevolgen van de verplaatsing van de langparkeerders naar de 
periferie de nodige aandacht krijgen. 
 
Er moet voorop gesteld worden dat voor het succesvol kunnen slagen van het “betaald parkeren” 
het vereist is dat de politionele handhaving aanwezig is. Teneinde de politionele handhaving 
mogelijk te maken dient enerzijds de wetgeving aangepast te worden zodat de  juridische 
ondersteuning aanwezig is en anderzijds de menskracht om de nodige controles uit te voeren.  
 
Met betrekking tot de verplaatsing van de langparkeerders naar de periferie moet worden 
opgemerkt dat het parkeerprobleem dan zeer waarschijnlijk elders zal plaatsvinden zoals in de 
woonbuurten en/of andere winkelgebieden.  
 
De voornoemde problemen zullen in de navolgende paragrafen worden behandeld. 
 
Aanpassing wetgeving ten behoeve van de handhaving 
Teneinde een goede controle op naleving van de regelgeving en het gebruik van de parkeermeters 
en/of parkeerautomaten te bereiken dient de regelgeving eveneens de nodige instrumenten aan te 
bieden aan de parkeerwacht.  
 
Naar de aard en de zwaarte van de overtreding is het gewenst om de juiste repressieve maatregel 
c.q. optreden toe te passen. Bij een normale overtreding zoals het “rood” parkeren bij de 
parkeermeters en/of parkeerautomaten en fout parkeren kan een voorruitbon worden uitgeschreven.  
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Bij een herhaaldelijke overtreding of indien de geldboetes niet tijdig worden betaald kan de 
wielklemregeling worden toegepast. Een voorwaarde hiervoor is dat de parkeerwacht sneller 
toegang tot een databank moeten hebben. De overtreder dient de boete en de manuren voor het 
plaatsen en verwijdering van de wielklem direct te betalen. 
Bij het illegaal parkeren met als gevolg dat de normale verkeersdoorstroming, de oprijzichten en 
remzichten worden belemmerd en de toegankelijkheid van de binnenstad voor de hulpdiensten 
zoals de brandweer, politie moeilijk wordt gemaakt dient de zwaarste maatregel te worden 
getroffen, namelijk het wegslepen van het voertuig. 
 
Voor de voornoemde instrumenten moet een adequate juridische basis bestaan. Voor wat betreft de 
uitschrijving van een voorruitbon en de wielklemregeling dient de nodige aanpassingen in de 
wetgeving plaats te vinden. Binnen de thans vigerende wegenverkeersverordening is reeds een 
wegsleepregeling opgenomen. 
 
Oprichten van een parkeerwacht  
In het voornoemde hoofdstuk is reeds gewezen op de juridische basis die noodzakelijk is voor de 
instrumenten ten behoeve van de repressieve maatregelen c.q. optreden.  
 
Ten behoeve van de controle op naleving dient menskracht beschikbaar te zijn teneinde te kunnen 
waarborgen dat de introductie van betaald parkeren een succes is. Door het KPA is geschat dat, 
gelet op de grootte van de zone van Oranjestad, het aantal, dat nodig zijn moet liggen tussen de 15 
à 20 personen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de parkeerwachters uitsluitend bezig zullen zijn 
met de uitvoering van de dagelijkse controle op het gebruik van de parkeermeters en/of 
parkeerautomaten. 
Gezien het de handhaving betreft van verkeersovertredingen met eventuele strafvervolging is het 
wenselijk dat de parkeerwacht bij het Korps van Politie van Aruba wordt ondergebracht; dit maakt 
de praktische uitvoering sneller en doelmatiger en er is permanent de nodige juridische steun 
beschikbaar. 
 
Bouw van parkeergarages, bereikbaarheid en parkeercapaciteit  
In de inleiding is reeds vermeld dat het parkeeronderzoek in 2005 aangaf dat de gemiddelde 
bezettingsgraad 0,97 is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het verzadigingspunt van de 
capaciteit van het parkeerareaal is bereikt. Met de plaatsing van de parkeermeters en/of 
parkeerautomaten zal  het oneigenlijk gebruik worden aangepakt en zal een intensievere benutting 
van de parkeercapaciteit mogelijk zijn.  
 
Het probleem van de langparkeerders zal dan wel naar de woonbuurten en andere winkelgebieden 
worden verplaatst en hier waarschijnlijk overlast bezorgen. Teneinde deze verplaatsing en 
toekomstige groei te kunnen opvangen dient in de nabije toekomst parkeergarages te worden 
gebouwd. De parkeergarages zijn daarom een essentieel onderdeel van een integraal parkeerbeleid.  
Deze parkeergarages dienen op strategische locaties te worden gebouwd. Deze dienen langs de 
hoofdroutes met een verzamel- en verdeelfunctie te worden gebouwd waarbij ze goed bereikbaar 
zijn voor het gemotoriseerde verkeer en op loopafstanden van de winkelstraat. 
Reeds in het Verkeerscirculatieplan (VCP) van 1995 zijn er een viertal locaties aangewezen voor 
de bouw van deze parkeergarages. Deze locaties zijn: 

- Het parkeerterrein achter het busstation; 
- Het parkeerterrein op de hoek van de Hendrikstraat met de J. G. Emanstraat, plaatselijk 

bekend als de parkeerplaats van Mai-Store; 
- Het eigendomsterrein achter het pand aan de A. Lacle Boulevard, plaatselijk bekend als de 

Rutena Strip Mall; 
- Het parkeerterrein op de hoek van de Oranjestraat met de Wilhelminastraat, plaatselijk 

bekend als de parkeerplaats van de voormalige Interbank. 
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Bovengenoemde vier locaties zijn gelegen aan de Ring, bestaande uit de J.G. Emanstraat, van 
Leeuwenhoekstraat, A. Lacle Boulevard, Wilhelminastraat, Havenstraat en de Weststraat, rond de 
binnenstad van Oranjestad die een verzamel- en verdeelfunctie zal moeten hebben en hierdoor goed 
bereikbaar zijn. Dit vereist dat de capaciteit van de Wilhelminastraat vergroot zal moeten worden 
door een twee rijstrokensysteem naar analogie van de J.G. Emanstraat in te voeren in de westelijke 
richting. (zie afbeelding)  
 
Voorts wordt voorgesteld om een shuttlebus op de Ring te laten rijden om de voetgangers 
dichterbij de locatie van hun bestemming te kunnen brengen vanuit de parkeergarages. De 
shuttlebusdienst zal kunnen worden gefinancierd vanuit de op te richten parkeerfonds en/of een 
bijdrage van de winkeliers en projectontwikkelaars.  
 
Teneinde een indruk te geven hoe groot de gezamenlijke capaciteit van deze parkeer-garages moet 
zijn, wordt gekeken naar de bezettingsgraad van het parkeeronderzoek van 1995 en 2005. De 
gemiddelde bezettingsgraad in 2005 is 0.97 en was 0.85 in 1995. Bij een lineaire projectie komt dit 
neer op een gemiddelde groei van 0.012 per jaar.   
 
Om voor de komende 20 jaar voldoende parkeercapaciteit te hebben dient op korte termijn een 
bezettingsgraad van 0.75 bereikt te worden. Rekening houdende met de huidige parkeervraag en 
ervan uitgaande dat groei trends onveranderd blijven kan hiermee worden bereikt dat voor ruwweg 
de komende 20 jaar de parkeerproblematiek kan worden beheerst. Dat wil zeggen dat over 20 jaar 
de bezettingsgraad weer ongeveer gelijk zal zijn aan de bezettingsgraad van 2005. Gelet op de 
verschillende variabelen en verschillende onbekende factoren dient deze projectie met de nodige 
voorzichtigheid te worden bezien. Het verdient daarom aanbeveling om het parkeerbeleid 
onderdeel te laten zijn van een ruimer mobiliteitsbeleid.   
Met de eerdergenoemde formule van de “bezettingsgraad= intensiteit/capaciteit” kan de extra 
capaciteit van het parkeerareaal worden bepaald. Aan de hand hiervan kan worden geconcludeerd 
dat er  898 extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden verdeeld over de 4 aangewezen 
locaties. 
Er wordt ten zeerste aangeraden om de hierboven aangewezen locaties te reserveren en geen andere 
bestemming hieraan te geven. 
 
Introductie tariefstelling 
Gepaard met de introductie van het betaald parkeren in de binnenstad van Oranjestad dient een 
tariefstelsel te worden opgesteld. De hoogte van de tarieven dient om enerzijds de langparkeerders 
te weren en het gebruik van de parkeervoorzieningen te beïnvloeden, anderzijds om de te maken 
investering in de aanschaf, plaatsing en onderhoud van de parkeermeters en/of parkeerautomaten 
terug te verdienen en de nodige reserveringen te kunnen maken.  
 
Overwogen kan worden om het tariefstelsel op te stellen dat er sprake is van een afbouwend tarief. 
Met andere woorden geeft het aan dat hoe dichter bij de Caya Betico wordt geparkeerd hoe duurder 
het zal moeten zijn om te parkeren. Naarmate de loopafstand vanaf de Caya Betico toeneemt, zal 
het goedkoper moeten worden om te parkeren. Met dit tariefstelsel wordt getracht dat maximaal 
gebruik van de toekomstige parkeergarages wordt gemaakt.  
Voorts dient ervoor te worden gezorgd dat de betaald particuliere parkeerterreinen een aansluiting 
vinden op het tariefstelsel teneinde een logische opbouw te kunnen waarborgen.  
 
Opgemerkt dient te worden is dat de bedoeling van een introductie van de tariefstelling niet om 
extra financiële middelen voor de overheid te genereren maar economisch haalbaar te zijn. In geval 
van een “Public Private Partnership” dient er wel rekening te worden gehouden dat voor de private 
partner wel een winst oogmerk heeft. Wel speelt de hoogte van het tarief een essentiële rol bij het 
sturen van de verkeersmobiliteit door te stimuleren dat geparkeerd wordt aan de periferie door de 
langparkeerders en de bezettingsgraad in de binnenstad te verlagen.  
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Introductie belanghebbende parkeren  
Bij de invoering van het betaald parkeren in de binnenstad van Oranjestad zullen eveneens een 
aantal inwoners, minder valide bezoekers en enkele winkeliers, afhankelijk van de aard van hun 
bedrijfsvoering benadeeld kunnen worden.  
 
Daarom dient bij de invoering van het betaald parkeren een belanghebbende parkeerstelsel te 
worden opgezet. Vooral ten behoeve van de inwoners en de minder valide bezoekers kunnen op 
een vrij eenvoudige wijze oplossingen worden gezocht. Voorafgaand dient te worden bepaald hoe 
groot deze groep is en moet deze in een vroeg stadium worden ingelicht over de plannen.  
 
Voor de winkeliers zal het moeilijker worden daar een ieder zichzelf als een belanghebbende zal 
beschouwen. De bevoorrading van de winkelpanden mag niet verwaarloosd worden alsook de aard 
van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als er sprake is van een koerierdienst of ambulante bedrijven 
(bijvoorbeeld: vertegenwoordigers) dan gelden er andere regels dan een kledingzaak of bank.  
 
Gedacht kan worden aan maand of jaar abonnementen tegen een gereduceerd tarief voor de 
verschillende belanghebbende.  
 
Toepassing van parkeernormen  
De toepassing van parkeernormen is van essentieel belang om te waken over de vraag naar 
parkeervoorzieningen in de binnenstad en elders.  
Op basis van de bruto vloeroppervlakte en de bestemming van het pand kan een raming van de 
parkeervraag worden gemaakt. Bij de afhandeling van bouwvergunningen kan de voorwaarde 
worden gesteld hoeveel parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Aan de hand 
van deze procedure wordt voorkomen dat alle verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
parkeeraanbod op de overheid wordt geschoven. De projectontwikkelaar heeft hierbij dus eveneens 
zijn eigen verantwoordelijkheid. 
In de binnenstad van Oranjestad hebben de meeste de bedrijfspanden geen eigen parkeer-
voorziening. Dit is van oudsher gegroeid, door het ontbreken van ruimtelijke ordening, waardoor 
de binnenstad over een beperkte parkeercapaciteit beschikt waardoor het parkeergebeuren vaak op 
straat geschiedt. De beperkte parkeercapaciteit in combinatie met de thans fors toegenomen 
parkeervraag door de versnelde economische ontwikkelingen heeft geleid dat een bezettingsgraad 
van 0.97 is bereikt zodat er thans dus sprake is van een verzadigingsniveau.  
Het vereisen van de benodigde parkeervoorzieningen bij nieuwbouw en/of verbouwing van 
commerciële panden conform de door de Dienst Openbare Werken gehanteerde parkeernormen in 
de binnenstad is om voor de hand liggende redenen niet meer praktisch uitvoerbaar. Dit zou 
immers leiden tot het afbreken van grote delen van de binnenstad.   
 
Bij de invoering van betaald parkeren in de binnenstad zal de overheid en/of diens partner grote 
bedragen in de aanschaf en installatie van parkeermeters en/of parkeerautomaten investeren om de 
capaciteit van het parkeerareaal te vergroten en zodoende de parkeerproblematiek te beheersen 
teneinde het economisch functioneren van de binnenstad te kunnen waarborgen.  
 
Met andere woorden nemen de overheid en/of diens partner de verantwoordelijkheid op zich en de 
winkeliers en projectontwikkelaars die in de afgelopen jaren nieuwbouw en/of verbouwing hebben 
verricht worden vrijgesteld van hun verantwoordelijkheid.  
 
Door de toepassing van de parkeernormen kan aan elke winkelier en projectontwikkelaar de grootte 
van hun deel in de totale parkeervraag worden bepaald. Dit moet worden vertaald in hun financiële 
bijdrage aan het uitvoeren van het parkeerbeleid.  
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Oprichten van het parkeerfonds 
De oprichting van een parkeerfonds heeft allereerst ten doel om de middelen ter beschikking te 
hebben voor het beheer van de capaciteit van het parkeerareaal middels het plaatsen en het 
onderhouden van parkeermeters en/of parkeerautomaten, voor de aanleg en onderhoud van de 
parkeergarages alsmede voor het in stand houden van de parkeerwacht met het aan haar 
toebehorende materieel. 
 
Het fonds dient te worden gevoed ten eerste door het gebruik van de parkeermeters en/of 
parkeerautomaten, ten tweede door de bijdrage van de winkeliers en projectontwikkelaars binnen 
het gebied en tenslotte ook via de te innen geldboetes afkomstig van het handhavingmechanisme. 
 
Door bij te dragen aan het fonds nemen de winkeliers en projectontwikkelaars een deel van de 
verantwoordelijkheid in het parkeerbeleid op zich. De grootte van de bijdrage dient bepaald te 
worden op basis van de parkeerbehoefte die zij hebben, de grondwaarde van één parkeervak 
gerekend tegen een vast te stellen factor. De grondslag voor de berekening van deze financiële 
bijdrage zal dus de zogenaamde leggerwaarde zijn zoals gebruikt voor de vaststelling van de 
grondbelasting. De exacte formule zal nog dienen te worden vastgesteld. 
 
De ervaring in het buitenland heeft uitgewezen dat het parkeerfonds een zeer batig saldo zal 
beschikken zodat het voor een private partner aantrekkelijk kan zijn om een PPP overeenkomst met 
de overheid aan te gaan. Een deel van deze gelden eveneens aangewend worden aan 
verkeersmaatregelen met het doel om de bereikbaarheid van de binnenstad te vergroten c.q. te 
waarborgen. Hier kan onder meer gedacht worden aan de realisatie van de Ring zoals genoemd in 
paragraaf  
 
Implementatie van het dynamische parkeerverwijzingssysteem 
Het dynamische parkeerverwijzingssysteem is een reëel mechanisme die reeds in het buitenland 
wordt toegepast en ook hier in de toekomst worden ingevoerd. Door de Ring rond de binnenstad te 
bewerkstelligen alsmede het oprichten van de parkeergarages aan de Ring met aansluiting van de 
particuliere parkeerplaatsen aan dit systeem kan aan de weggebruiker tijdig informatie met 
betrekking tot het vol of niet vol zijn van de parkeervoorzieningen worden gegeven waardoor 
onnodig zoekgedrag wordt vermeden en daarmee de verkeersbelasting eveneens kan worden 
beheerst. Dit optionele systeem is slechts zinvol bij de realisatie van de Ring en de parkeergarages. 
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