
De nieuwe streefdatum staat
vermeld in de jongste uitgave
van Curaçao Business, een publi-
catie van de Kamer van Koop-
handel (KvK). Daarin staat een
interview afgedrukt met Jeroen
Kibbelaar, directeur van Pen 
Resort bv, de eigenaar en ont-
wikkelaar van het toeristische
project tussen Pietermaai en 
de Penstraat, dat overigens al
meer dan 25 jaar op de tekenta-
fel ligt.

Vorig jaar kwam er wél weer
schot in de zaak, met de presen-
tatie van een gedetailleerd en
onderbouwd investeringsme-
morandum van december 2013.
Het betreft een dik en indruk-
wekkend boekwerk voor de reali-
satie van het geplande ‘luxury
all-inclusive beach resort located
in the historic part of Willem-
stad’. 

Belangrijkste nieuws was
toen dat de initiatiefnemers erin
geslaagd waren om Hard Rock
Hotel als merk binnen te halen.
Op grond daarvan had HVS
Consulting and Valuation Serv-
ices in New York een markt- en
haalbaarheidsstudie gedaan. De
uitkomst van deze als streng be-
kendstaande beoordeling was
positief.

Dat er nog geen zicht op een
begin van de bouw van de 310
kamers tellende resort is, komt
voornamelijk door de financier-
structuur. Pen Resort, volledig
van de familie Guis die bekend
is als eigenaar van de Orco Bank
en Aruba Bank, vergt een in-
vestering van zo’n 115 miljoen
dollar (ruim 205 miljoen gul-
den).

Daarbij werd aanvankelijk -
naast eigen inbreng van bijna 22
miljoen dollar en werkkapitaal
van 6 miljoen dollar - gerekend
op een gewone commerciële
bankfinanciering (‘senior loan’)
voor 65 miljoen dollar en een
‘junior loan’ (achtergestelde le-
ning) van 21,7 miljoen dollar van
(aan de overheid gelieerde) ont-
wikkelingsbanken en institutio-

nele beleggers zoals pensioen-
fondsen.

Dit laatste blijkt lastig. De
meest gehoorde opmerking is
dat in deze structuur het eigen
vermogen te gering is; als de
ontwikkelaars zelf geloven in het
project, dan moeten ze zelf ook
meer in de eigen buidel tasten.
In een korte toelichting zegt Kib-
belaar dat Pen Resort ‘nog
steeds in de weer is met de fi-
nanciering’.

General manager al aangesteld

Antilliaans Dagblad Maandag 8 december 20142

Curaçao

Hard Rock
mikt nu 
op 2017
Pen Resort: Nog steeds in 
de weer met de financiering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Hard Rock in 2016’ kopte het Antilliaans
Dagblad, in december vorig jaar. Een jaar later gaat ont-
wikkelaar Pen Resort echter uit van 2017. Voorwaarde is
dat de financiering in orde is. Dat laatste blijkt tot nu toe
het grootste struikelblok.

Sint Maarten tegen dwang Cft op Aruba
Van onze correspondent
Philipsburg - De Sint Maartense
regering weigert mee te werken
aan het eenzijdig door Neder-
land aan Aruba opleggen van
een (permanente) rol van het
College financieel toezicht.

Minister Dennis Richardson
van Justitie (als voormalig lid
van de Raad van State kenner
van de Koninkrijkswetgeving)
wijst er op dat het Cft een orgaan
is dat zijn bestaan ontleent aan
de Rijkswet financieel toezicht
waarin Sint Maarten en Curaçao
met Nederland gelijkwaardige
partners zijn.

Het heeft Richardson, zo zegt
hij in gesprek met deze krant,
daarom ten zeerste verbaasd dat

Nederland zonder de regeringen
van de partnerlanden daarin te
kennen pogingen in het werk
stelt het werkterrein van het Cft
met Aruba
uit te brei-
den.

,,Niet al-
leen de re-
gering, maar ook de vertegen-
woordiger van Sint Maarten in
het Cft-bestuur is daar niet over
geïnformeerd. Ik heb het nage-
vraagd, het is niet met onze ver-
tegenwoordiger besproken en
voor zover ik weet ook niet met
die van Curaçao”, aldus Richard-
son.

Bij diens recente bezoek aan
Philipsburg heeft hij de kwestie

bij Cft-voorzitter Age Bakker
aangekaart. ,,Ik heb hem er op
aangesproken. Ik heb hem ook
duidelijk gemaakt dat de rege-

ring van Sint
Maarten er op
geen enkele
manier aan
zal meewer-

ken dat Aruba toezicht van het
Cft gedwongen opgelegd krijgt.”

Volgens bronnen in Den
Haag was het de bedoeling van
minister Plasterk (PvdA) van
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties om in de Rijksmi-
nisterraad van vrijdag een nieu-
we aanwijzing aan Aruba te ge-
ven om het begrotingsbeleid
onder permanent toezicht van
het Cft te plaatsen. Waarom dat
besluit uitbleef, wilde de be-
windsman na afloop van de
RMR niet vertellen.

Het idee om het Cft op Aruba
los te laten, is afkomstig van
voorzitter Bakker zelf. Dat blijkt
uit zijn brief van 2 december aan
gouverneur Fredis Refunjol.
Daarin stelt hij onomwonden
voor het begrotingsbeleid van
Aruba onder toezicht van zijn ei-
gen organisatie te stellen.

Richardson kan zich uitslui-
tend een rol van het College in

Oranjestad voorstellen als het
kabinet Eman daar zelf om
vraagt. ,,Als ons zustereiland
daar uit vrije wil om verzoekt,
zullen wij daar uiteraard wel aan
meewerken. Maar zeker niet als
het door Nederland wordt opge-
legd.”

Helemaal verbazen doet het
Nederlandse handelen Richard-
son ook weer niet. ,,We zien de
laatste tijd dat Nederland wel va-
ker voorbij gaat aan de constitu-
tionele regels.” De bewindsman
doelt daarmee ook op het besluit
van Den Haag om kandidaat-be-
windslieden voor de nieuwe Sint
Maartense regering aan een
extra screening door onder
medewerkers van de Nederland-
se veiligheidsdienst AIVD te
onderwerpen.

,,Niet dat we tegen screening
zijn want daarvoor hebben wij
zelf al strenge regels. Maar door
de manier waarop Nederland
het afdwingt, kunnen wij niet
aan zo’n extra screening mee-
werken. We geven Nederlandse
functionarissen daarom geen
toegang tot documentatie die
personen aangaat. Overigens
hebben wij tot nu toe nog hele-
maal niets gemerkt van enige ac-
tiviteit op dit vlak.”

Advertentie

Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

Richardson: Alleen als
Oranjestad het zelf wil 
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Steeds meer lichtjes

Met de naderende feestda-
gen worden steeds meer
delen van het eiland feeste-
lijk versierd en belicht. Zo
ook de Isla-raffinaderij en
Curoil, die beiden afgelopen
weekeinde traditiegetrouw
hun feestversiering hebben
onthuld. Bij de raffinaderij is
er een mooie kerststal
gebouwd. Afgelopen zater-
dag werd dit op grootse wij-
ze en na verschillende optre-
dens onthuld. Gisteravond
was de beurt aan Curoil. Na
een spetterende show van
verschillende artiesten, wer-
den de lichtjes in de kerstbo-
men en op en om het
gebouw ontstoken. 
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