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Ombudsman

Vragen Antwoorden
Naam Gert Mulder

Geslacht M

Adres p/a Blue Bay BO-5

Woonplaats Willemstad

Identiteitsnummer 1952042424

Telefoon/Mobiel 8880854

Fax Geen antwoord ingevuld.

E-mail adres bewonersplatformbb@hotmail.com

Datum 11-09-2016

[Toelichting: S.v.p. hieronder invullen de naam van het bestuursorgaan dat en/of van de overheidswerknemer
die volgens u niet correct of behoorlijk heeft gehandeld. Onder overheidswerknemers worden zowel
ambtenaren, arbeidscontractanten als andere werknemers verstaan. Onder handelen wordt  zowel een doen
als een nalaten begrepen. Met bestuursorgaan wordt i.c. bedoeld de verantwoordelijk Minister. Met de term
administratiefrechtlijk wordt bedoeld: een bezwaarschrift, een beroepschrift bij de overheid of een
beroepschrift bij de Lar-rechter. Vergeet niet om kopie&euml;n van uw brieven, antwoorden daarop en
andere documenten die van belang kunnen zijn voor uw zaak over te leggen. Als u twijfelt welke documenten
van belang kunnen zijn voor uw zaak, bel dan eerst even telefoon (5999) 461.0303 of stelt u deze vraag aan
de klachthandelaar.]

I. Geeft u s.v.p. een korte en duidelijke
omschrijving aan van de gedraging waarop
dit verzoekschrift betrekking heeft.

Ik ben voorzitter van het Bewonersplatform Blue Bay.
Namens de bewoners van Blue Bay dien ik dan ook
deze klacht in. 

Het is algemeen bekend dat de ISLA raffinaderij en de
BOO centrale tov de milieuvergunning een te hoge
uitstoot hebben aan SO2, wat branderige ogen, zere
kelen en in sommige gevallen zelfs COPD veroorzaakt.
Daarnaast worden de woningen en andere goederen
zoals auto's regelmatig en in steeds erger mate
"bedolven" onder een groene aanslag. Zeer
waarschijnlijk bevat deze groene aanslag onder meer
Vanadium Pentoxide en Nikkel Oxide, beide
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kankerverwekkende stoffen.Ondanks vele verzoeken
aan het ministerie van GMN afdeling uitvoeringsorgaan
Milieu en Natuurbeheer (MNB) die belast is met toezicht
op de Hinderverordening Curaçao 1994 (de wettelijke
basis voor de huidige hindervergunningen) om hier iets
aan te doen en terugkoppeling te geven omtrent de
status wordt er totaal niet op onze verzoeken
gereageerd. Verzoeken hiertoe zijn gestuurd aan de
heer Edgarick Janssen, Izzy Gerstenbluth en de
secretaris generaal van het ministerie, mevrouw
Geraldina Christina

II. Vermeldt u s.v.p. aan welk bestuursorgaan
deze gedraging kan worden toegerekend.

Afdeling Milieu en Natuurbeheer ministerie van GMN

III. Indien een overheidswerknemer deze
gedraging heeft verricht s.v.p. de naam en
de functie van deze werknemer vermelden.

De heer Edgarick Jansen, inspecteur, Mevr. Geraldina
Christina, Secretaris Generaal

IV. S.v.p. de organisatie waar deze
overheidswerknemer werkzaam is,
vermelden.

Ministerie van GMN

V. Heeft u de gedraging reeds voorgelegd
aan het betrokken bestuursorgaan danwel de
betrokken overheidswerknemer?

Ja, zie hier boven. De mails zijn beschikbaar.

VI. Indien het antwoord op de vorige vraag
positief luidt, s.v.p. aangeven hoe en bij wie
u deze kennisgeving heeft gedaan.

De heer Edgarick Jansen, inspecteur, 

Mevr. Geraldina Christina, Secretaris Generaal

VII. S.v.p. aangeven of u een reactie heeft
ontvangen op de bovengenoemde
kennisgeving en wat deze reactie inhield.

Nee, geen enkele reactie ontvangen

VIII. Indien uw kennisgeving schriftelijk is
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beantwoord, s.v.p. het registratienummer van
deze correspondentie vermelden.

Geen antwoord ingevuld.

IX. Heeft u al eerder contact gehad met de
Ombudsman over deze gedraging? Indien
uw antwoord positief luidt, s.v.p. de naam
van de desbetreffende medewerker van de
Ombudsman aangeven.

Neen

X.Loopt er op dit moment een wettelijk
administratiefrechtelijke voorziening tegen de
gedraging waar dit verzoekschrift betrekking
op heeft?

Nee, niet bij ons bekend

XI.Loopt er thans een rechtzaak over de
gedraging waar dit verzoekschrift betrekking
op heeft?

In een kort geding, gevoerd door de stichtingClean Air
Everywhere in 2015 heeft het ministerie van GMN
toegezegd aan de eisen van het kort geding tegemoet te
zullen komen
(http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECL
I:NL:OGEAC:2015:24). Echter, na 11maanden is aan
geen van de toezeggingen tegemoet gekomen. 

Mijn verzoek houdt het volgende in:
(Toelichting: Vertelt u in uw eigen woorden waarover dit verzoekschrift gaat. Mocht de Ombudsman
naderhand meer informatie nodig hebben,  zal er contact met u opgenomen worden via de door u verstrekte
contactgegevens.)

Beschrijving 1) Dat het ministerie van GMN de milieunormen zoals
vastgelegd in de milieuvergunning voor de ISLA
raffinaderij en de BOO centrale strikt handhaaft of beter
zelfs, de normen zoals die zijn vastgesteld door de
Wereld Gezondheids Organisatie
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ )

2) dat het minsterie van GMN er op toe ziet dat de
uitstoot van de kankerverwekkende groene aanslag
onmiddellijk wordt gestaakt.
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-- naar boven --
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