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Curaçao, 9 mei 2022 
 
Geachte heer Mevrouw Pieterz-Janga, 
 
In 2019 heeft RdK meerdere verzoeken bij uw Ministerie ingediend om de hindervergunning die was verleend aan 
PDVSA om te zetten op naam van RdK. Daarbij is ook verzocht om verlenging van de termijn van 3 jaar naar 5 jaar.  
Meerdere organisaties, waaronder SMOC, Amigu di Terra en Clean Air Everywhere hebben daar destijds bezwaar tegen 
aangetekend. Als uitkomst is daar een hoorzitting op gevolgd onder voorzitterschap van Mevrouw Mr. Johanneke 
Schelling waarbij ook meerdere medewerkers van GMN aanwezig waren. 
Ondanks meerdere mails aan mevrouw Schelling en medewerkers van GMN met het verzoek om een status update is 
hierop nooit gereageerd. 
Ook heeft de heer Newton, directeur van RdK op 29 april jl. tijdens een voordracht aan de Economenclub aangegeven 
dat de Raffinaderij zal beginnen met een uitstoot van maximaal 80µg SO2 per m3, wat geleidelijk zal worden afgebouwd. 
De normen die de rechter in eerste aanleg in zijn vonnis het Land Curaçao heeft opgelegd (en wat later in hoger beroep 
is bevestigd) gaan echter uit van de WHO-normen, die voor SO2 20µg/m3 bedragen. Bovendien gelden deze normen 
vanaf 1 september 2020 voor het gehele land en niet alleen voor RdK:  http://cleanaireverywhere.com/wp/wp-
content/uploads/2016/11/0060_190826114233_001.pdf en http://cleanaireverywhere.com/wp/wp-
content/uploads/2016/11/CUR2019H00353-Land-vs-Clean-Air.pdf.  
 
Nu RdK blijkbaar in een vergevorderd stadium is om met meerdere partners de raffinaderij weer op te starten 
verzoeken wij u om antwoord te geven op de volgende vragen: 
1. Bent u op de hoogte van de uitspraken in de bodemprocedure die Clean Air Everywhere heeft aangespannen 

tegen het Land Curaçao waarin het Gerecht in Eerste Aanleg heeft gevonnist dat het Land Curaçao zich dient te 
houden aan de door de World Health Organisation vastgestelde normen? 

2. Bent u op de hoogte van het feit dat het Land Curaçao ook het tegen dit vonnis ingestelde hoger beroep heeft 
verloren en dat het Land niet in cassatie is gegaan tegen dit vonnis bij de Hoge Raad?  

3. Zijn met beoogde partners voor overname van de ISLA-raffinaderij door uw ministerie afspraken gemaakt omtrent 
een nieuwe hindervergunning die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de hierboven genoemde vonnissen? Graag 
ontvangen wij het document met gemaakte afspraken 

4. Indien er nog geen afspraken zijn gemaakt met beoogde partners ontvangen wij graag de eisen die door uw 
ministerie zijn gesteld ten aanzien van de milieueisen waaraan nieuwe exploitanten van de raffinaderij moeten 
voldoen 

5. Gelden deze eisen direct vanaf dag 1 dat de raffinaderij weer operationeel wordt of is er een overgangsperiode 
waarna de partners aan de eisen moeten voldoen? 

6. Als er sprake is van een overgangsperiode, hoe lang is deze dan? 
7. Bent u op de hoogte van de vonnissen waarin niet alleen bestuurders van de staalonderneming “ILVA” in Italië 

veroordeeld zijn tot 22 respectievelijk 20 jaar cel omdat zij het economisch belang van de staalfabriek boven het 
belang van de gezondheid van de omwonenden hebben gesteld en dat ook lokale politici tot celstraffen zijn 
veroordeeld (https://www.rd.nl/artikel/929492-ruim-20-jaar-cel-voor-dodelijke-vervuiling-fabriek-italie)? Ook is in 
Nederland is een strafrechtelijke procedure gestart tegen het bestuur van Tata Steel 
(https://www.frissewind.nu/articles/persbericht-19-05 ).  

 
Graag ontvangen wij uiterlijk 23 mei 2022 antwoord op de gestelde vragen. 
 
Hoogachtend, 
Clean Air Everywhere, 
P/a BlueBay BB-1  


