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Geachte mevrouw ScheIl lug,

In het kader van de hezwarenprocedure tegen de ministeriële heschikkingen (d.d. 16 oktoher 2019,
No. 2019/10991 en 22 november 2019, No. 2t)i9/1t)991-A, doe ik u hierhij de motivering c.q. integraal
antwoord op de hczwaarpunten toekomen. Beide ministeriële heschikkingen hebben hetrekking op
do overgang van de exploitatie van de rafflnaderij en de olieterminal en de bijbchorende
hindervergunning naar Refineria di Korsou (RDK).

BEZWAARDEN

Het ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur verwelkomt de hezwaarschriften van
hezwaarden en wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de ministeriële beschikkingen
nader te motiveren en/of toe te lichten. Voorts acht bet ministerie de inhreng van hezwaarden C11

kans orn het belang te accentueren van het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en dragen,
zeker in deze dagen van COVJD-19 en zijn economische gevolgen, om het in werking hebben van de
raffinaderij, CRU en olieterminal het hoofd te hieden. In het regeerprogramma 2t)1 7— 2021 heeft de
regering do continulteit van de raffinaderij en de aanpak van de luchtvervuiling als prioriteit
vastgesteld. Ter zake de ministerile beschikkingen verwijs 1k verder naar de overwegingen van de
Minister van Gezondheid, Milieu & Natuur om deze vast te stellen.

Do volgende hezwaarden hebben hezwaarschriften ingediend en/of op een later tijdsstip aangevuld:
- Stichting Clean Air Lverywhere, en andere kiagers;
- de Stichting SMOC (No. 2020/t)4650);
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Ssiedat Amiu di tera cii [undashoii I )eIensa A inhienlal (No. 202t )/04653).

FEITEN EN UITGANGSPUNTEN MINISIERIEIE BESCI HKKINCEN
Aivorens crop in Ic gaan op de bezwaarpunlcn aht bet minislerie bet van heiang om de
uitgangspunten, feiten en ()verwec,ingen om per 16 oktoher 2019 en per 22 november 2(119, de
ministerile beschikkingen vast Ic stellen, met bevwaarden Ic deien. I let hetrelt onder andere de
volgende UI tga RgSpU ii ten eli/f )t overwegi ngen:

1. Dc huurovereenkomst met Refineria Isla (PDVSA), de toenmalige exploitanl van de
installaties van de raItinaderij en olielerminal, is per I jancwri 2021) opgeiegd;

2. Per 16 oktoher 2019 waren cie onderhandelingen van de RDK/PMO met potenliele
cx pl 01 Ia nten nog ii let a lgerond. Aid us was er nog geeii n cu we cx pI cii tan I bekend;

3. Per 22 november 2019, was er eveneens nog geen nieuwe exploitant hekend en dreigde er
ccii situatie te ontstaan, waarhij de hrandstolvoorziening op Curaçao ernstig in gevaar zou
komen met alle ernstige econornisehe en maalschappelijke gevolgen van dien voor het land
Curaçao;

4. Dc RDK is eigenaar van de instailaties en olieterminals en heeft gelet op de onzekerheid van
het vinden van ccii nieuwe exploitant alsmede ter garandering van de hrandstofvoorziening
op Curacao, ccii verzoek ingediend om de hindervergcinning op haar naam overschrevcn te
mogen hehhen om als tijdelijkc exploitant de instailaties en olieterminals in werking te
hchhen;

5. Dc intenties van de RDK in de rol van eigenaar/cxploitant waren geenszins om de
raffinaderij en olieterminals op voile toeren in werking te hehhen, aldus is de exploitatie
door RDK meer gericht op bet beschermen cii in stand houden van de installaties aismede
em de hrandstofvoorziening van Curaçao te kunnen garanderen. Dii getuigi de wijze van
exploitatie van met name de raffinaderij in de periode van 1 januari 202t) tot nu toe;

6. Hierhij dient in overweging te worden genomen dat de ervaring Icert dat bet totaal
stopzetten van de instatlaties en weer opstarten ervan mccr schade aan het milieu kan
herokkenen, dat de installaties volgens ecn continu proces, low profile, in werking te laten
zijn;

7. Op basis van ervaringen in Nederland met milieuvergunningsprocedures veer grootschalige
en complexe bedrijven zoals dc verouderde raffinaderij, CRU en olieterminals er een
doorlooptijd van minimaal 12 tot 24 maanden nodig om tot ccii toekenning
hindervcrgunningaanvraag Ic komen;
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H. Op basis van ervaringon in Noderland is ovonoons van holing to woton dat do
vorgunningsvoi’Ionmgsprncoduro 0011 van drio tnt 5 jaar an boslag kan nemon urn oen
onhorroepolijk douinitiovo hoschikking to hobbon;

9. Rolonoria Isla (PDVSA) bond niot voldoondo k)ogang O hot torroin on gal iiiot Voldoofldo
inkwmatie gal orn con (mdoryook to doon naar do installatios;

I 0. Eind december 2(119 hoelt do Rl)K eon contract op ht)otdl jnon met do Klesch Group
gotokond on is or per I januari oon duo dillogonco traject gostart om tot een ovoreenkornst to
komen voor hot exploitoren van do rattinadorij, (‘RU on (thetermiflal;

it. Dat hot ministorio van GMN reeds enigo tijd hezig is met hot doon van nader ondorzook
sarnen met hot bureau Royal Haskoning DHV, ‘oor do vast to stollen milieLl normen voor do
Klosch Group;

12. Per 21 maart 2t)2t) heell do pandornio COVID- 19 Curaçao hereikt en heeft zijn weorsiag op
lopendo onderhandelingen gohad, ten govolge waarvan vooralsnog niot duideiijk is wanneor
do Klesch Group do exploitahe van do raffinadorij over noomt;
in do tussentijd draait do RDK do raffinadorij godeeltolijk zodat do hrandstofvoorzieningen
op Curaçao gewaarhorgd hiijven.

Hot gotuigt dat hot ministorio van GMN ondor voornoemde onzekoro f)rnStafldighodofl in eon
hijzondorc situatie verkeorde waarhij U aadkrachtigo hesl issi ngon gonomon zoudon worden ter
waarhorging van do installatios van do raffinaderij on olieterminals aismode do
brandstofvoorzioningon op Curaçao. Daarhij is hot verzoek van do RDK in ovorweging gonomon on
hooft hot ministorie, op basis van do toonmalage inzichten, hesloton om oorst voor drie jaar (later
VOOT vijfjaar) do installatios in working to laten zijn ondor do verantwoordehjkheid van do RDK.

MOTIVERING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN MINJSTERIELE BESCHIKKINGEN NO.
2(119/10991 EN NO. 2019/1(1991-A)

Conform de memorie van toelichting op do Hindorvorordening Curacao, geldt eon
hindervorgunning voor do mitieubelastende acfiviteit en is hicrhij dus sprako van eon zakelijk
karakter van do vergunning in die zin dat do vergunning verbonden is aan do activiteit en niet
primair aan do porsoon die doze vorricht. Op grond vat voorschrift 1.2. opgenomen in do bijiago bij
hot Eilandshosluit van lOjuli 1997 van hot toenmaligo Bcstuurscollege van hot Eilandgebicd
Curacao staan do RDK (eigonaar van do installatios) en do toenmalige Refineria di Korsou
(oxploitant installaties) conform hun zakolijk rolatie opgonomen. Doze zaketijke vorbondonheid
implicoort dat do oigenaar van do installaties tevens vergunninghoudor goacht dient worden. Hot
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ministorie heett golet op ho zakelijke karakior van do vergunning on op doze vorhondonheid,beskton orn middols do ministoriiJlo beschikking van 16 oktober 2019, do mogelijkheid suhoppen t)mdo RDK iIs zijn do c’igoflaar on oXph)itant do ins[allatio in working to hobben.

On-i hot vootnoonidc to bowerkstolligen hoeft do minister van GMN, als hovoogd gozag op grondvan artikol 3 van do Hindorvorordoning Curaçao, mode op verz )ek van do RDK, VO( )rsuh ri It I .2opgenomen in do hijiago van do hostaande hindervergunning gewijzigd. Do wollolijko grondsiagvoot do wizing van voorschrift 1.2 is gebaseord op artikel 22 van de Hinderverordening Curaçao.Hiermoo heeft hot ministerie howerkstelligd dat de raffinaderi en ohoterminals (mdor do toonmaligohindorgunning in working kunnen zijn. Gesteld kan worden dat hot helang van do hoscherming vanhot milieu zich niet t’ervet tegon do wijziging van voorschrift, daar dat ocnzclfdo minimatohoscherming van hot milieu wordt heoogd. In hot kader vail hot heschormen van hot milieu hotministerie van GMN on do RDK reeds doonde zijn om to komen tot eon niouwe wettelijke stolsel enandere instru men ten.

Hot ministerie ‘an GMN is momenteel, in samonwerking met bet Noderlandse advieshureau RoyalHaskoning, bozig met eon divers pakket aan maatrogelen en voorzieningon ter waarhorging enverhetering van hot lecfmiliou en do gozondheid van do hewonors henodonwinds van hotSchottogatgchiod. Eon 6-tat (or zijn meerdere) van do rnaatrogelen en/of voorzieningen wordenhiorondor aangogeven:
1. Ontwikketen en implementoreti van Ministeriele Regeling met algemene working mettussentijdso luchtkwal iteitsnormen to Kas Chikitu. Doze zogonaamde interimJuchtkwaliteitsnormeti zullen pot 1 september 202t) van kracht zijn;
2. Hot ontwikkelen van wettolijk stolsel voor landelijko luchtkwaliteitsnormen;3. Hot vaststcflen van eon richtlijn en ministoriole heschikking aangaande hot wettclijketoepassen van Europese mitieunormen en standaarden, do zogenaamdo EnvironmentalPermitting framework (EPF), voor do hescherming van hot milieu (per 1 september 2020);4. F-let ontwikkelon van een Strategischo Nota Luchtkwalitoit Curaçao (per 1 september 2020);5. Ontwikkelen en implementeron van eon Aermodmodel voor hot meten en borekenen van deindividuete hijdrage aan de luchtvervuiling van do verschiltende stakeholdors (per 1september 2020);

6. Hot ontwikkclen en implomenteren van (niouwo en schonorc) hrrndstofeisen (benzino endiesel) voor hot wegverkeer (per 1 september 202t));
7. 1-lerstart stakeholders consultaties met actiegroepen, eoa na afronding bozwarenprocedureministeriL1o heschikkingen (per 15 juni 2(119).
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Naar ‘C)flrtst’hrijdcnd inzich[, 1ct p de mu aani I pcndc u idcrliauidcl ingen, tIc C’( Hil pIc’\i cii engfl)Otschaligheid vaii de raflinaderij, de h(liudigde I d dat geni (Vid Vijll (Iil ccii ilicuwehindervergunning ann te vragen, de rnogelijke lange icrnhijn your athandeli ig van de nicuwehindervergunning, is gebleken dat cen Ierrnin van 3 jaar Ic kurt mI i.ijn urn ecu nicuwehindervergunning vast Ic stelicn. Danrop is dc termijn van tic Iiindcrvergunning your de RI)Kgewijvigd van ccii periode 3 naar 5 jaar.

ANTWOORD OP t3EZWAARPUNTEN
Celet op hel fei[ tint bezwaarden tegen dczclidc bcschikkingcn hczwaar hebhcn ingediend mullen debezwaarpun[eti integraal behandeld en beaniwoord worden. Allercerst volgi een overzit’ht van dcgezamenli;ke bezwnarpunten. Daarnn volg[ ccii beOC)rdeling per bczwaarpunt. Vervolgens volgi dcrnohvering van de k)tSIand korn iuig van M inisleriele besluitcui d .d. 6 oklober 2019 (No. 2019/10991)en 22 november 21)19 (No. 2019/10991—A). Tot slot volgt ccii conclusic.

Qyichthczwaariiitii
1. Een hindervergunning verleend ann Refineria di Korsou die identiek is nan die van RefineriaIsla Curaçao Vc)Ot ccii periode van 5 jaren is in strijd met helgeen waartoc het Land Curaçaodoor tie rechter is hevolen orn per 1 september 2t)2t) de normen moats gehanteerd door deWHO (World Health Organization) ook binnen liet grondgehied van Curaçao te gaanhand ha veil.

2. Dc verouderde hindervergunning uit 1997 wordt zonder evaluatic cii bijstelhing annmoderne internahonale (mihieu)normen m.h.t. ondermeer 502 cii fijnstof voor 5 jaar geldendverkl a a rd.
3. Dc verouderde hindervergunning uit 1997 wordt zonder aanvuhlende normen voor C02geldcnd verklaard.
4. Cccii van de tcr heschikking s[aande maatregclen orn luchtvervuiling te reduceren wordenopgelegd. Sij uw Ministerie is hekend, althans had hekend hehoren te zijn, dat de enigc opticom per direct de onrechtmatige verontreiniging door Isla en CRU substatiticel te reducerencen verbod is op het gebruik van pitch (restproduct raffinage) als brandstof voor Isla en CRUen cen derhalve cen verbod op liet gebruik van brandstof met con zwavelgchalte hoger dan0.5%. ledere aiternatieve maatregel zal enkele jareii vergen.5. Er ontbreckt ceo visie VOOT cen toekomstig scenario voor ooze economic waarin deraffinadcrij al dun nict ceo rol te vervullen heeft.

6. Net onthreekt nan cen algehele planning voor het toekomstig praktisch functioneren van deraffinaderij, inclusief de fasering voor do totstandkoming van ccii state-of-art schoneraffinaderij.
7. Eij de motivatic voor ceo overgangsperiode van 3 jaar otithreekt ccii concrete indica tic vanwanneer en hoc ceo nieuwe hindervergcmning zal worden opgesteld.

C3Li
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. Dc motivatie Vo)r verlengen van de cwergangsperiode van 3 lot 5 jaar is afwezig en de
intenlie van vernieuwing is voor deic tinge periode in bet geheel is niet geformuleerd

I3EOORDELING VAN l)E BEZWAREN
Ad. Dc rechtelijke uitspraak 0111 tier I september 2t)2t) de luch[kwaliteilsnorrnen vast te stellen

staat los van de bepalingen die thans zijn opgenornen in de hindervergunning, ongeacht op
wiens naarn die staat. I-let I .and Curaçao is bekend met de uitspraak en zal hier iiok naar
handelen. Hierhij wordt c)pgemerkt dat in dc hindervergunning cell mogelijkheid staat
opgenornen 1)111 de voorwaarden waaronder die is verstrekt aan Ic passen hetgeen ook kan
plaatsvinden zodra de nieuwe voorwaarden worden vastgesteld. [letgeen hepaald in bet vonnis
staat derhalve de overschrijving van de hindervemrdening op naarn van RDK, niet in de weg.

Ad. 2 Royal 1-laskoning Dliv en de rnogelijke nieuwe uithater van de raffinaderij zijn hezig om
inventansatic te doen van de raffinaderij om zo in kaart te kunnen hrengen welke aanpassingen
dienen plaats te vinden orn te kunneTi voorzien in ccii nieuwe schonere raffinaderij, die conform
de nog te stellen normen zal gaan draaien. Hierhij zullen aisdan ook normen worden gesteld
aan de C02, 502 en tijnstoi en de termijn waarhinncn ofwel fases waarhinnen dit dient plaats te
vinden. Dc insteek hierhij is om primair bet milieu te hesehermen, maar daarbij tegelijkertijd de
economische en maatschappclijke helangen op Curaçao in acht Ic nemen. Dc penode van
voorhereiden van een aanvraag, bet indienen van ccii aanvraag en de daaropvolgcnde periode
van hesluitvorming door de overheid, en mogelijk inspraak vanuit de samenleving, zal naar
‘erwachting circa ééii a twee jaar kunnen beslaan. I-let spreekt voor zich dat door de Covid-19
pandemic in dit proces inmiddels vertraging is opgetreden. In het 5 jaar traject dient de RDK
dan wel de nieuwe exploitant van de raffinaderij de nodige ruirnte te krijgen om de henodigde
aanpassingen te vcrrichten om te kunnen voldoen aan de te stellen nieuwe normen.
Voorgenoemde is conform bet advies van Sector Directeur Landhouw, Milieu en Natuur d.d. 2$
maart 2019 aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Ad. 3 Zie Ad. 1 & 2, Uitgangspunten totstandkoming ministeriele hescbikkingen (pagina 2, 3) en
Motivering vail de totstandkoming van ministeriLie hcschikkingcn (pagina 5, 6).

Ad. 4 Zie vorige
Ad. 5 Zie vorige
Ad. 6 Zie vorige
Ad. 7 Zie vorige
Ad. 8 Zie vorige.

CONCLUSI E
Het ministerie van GMN concludeert, op basis van de in dit document aangeleverde informatie cq.
motivering en antwoord op bczwaarpunten, tot ongegrondverklarmg van de bezwaren.
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1k ver[rouw crop u hiermec voldoende geInformeerd te hebben en zie toe op ccii voorspoedig
respons uwerzijds.

Met yr d’ “ke gmer,

Ing. GahriiJ M. Murray M.Sc

Sectordirecteur Landhouw, Milieu en Natuur

Bijiagen: c.c:


