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Voorwoord:

Het buurtprofiel Asiento heeft als doel inzicht te bieden in het ontstaan van de wijken
binnen deze zone, de huidige situatie en de ontwikkelingen in de zone. Met de realisatie
van dit buurtprofiel wil het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn haar
bijdrage leveren aan een geïntegreerde wijkaanpak voor Curaçao. Dit door kennis over de
wijken te genereren en te ontsluiten en deze op een zodanige manier te presenteren zodat
betrokkenen in de wijk de daadwerkelijke behoefte van de wijk kennen en op basis hiervan
gerichte acties kunnen ondernemen met betrekking tot wijkverbetering, wijkontwikkeling
en wijkbehoud.

De buurtprofielen hebben als ondertitel meegekregen:

Si mi sa mi pasado i mi presente mi por skohe mi futuro! 

Door het verleden te kennen en het heden in kaart te brengen kunnen we onze
toekomst gericht bepalen.

Wij hopen dat een ieder die geïnteresseerd is in deze wijk baat zal hebben bij dit buurt-
profiel.
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Inleiding:

Het ontwikkelen van buurtprofielen is een initiatief van het Sociaal Kennis Centrum
(SKC). Met staatkundige herstructurering is het traject ter ontwikkeling van buurtprofie-
len overgenomen door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
(SOAW). Het project is gestart als kwalitatief deelonderzoek naar aanleiding van het tra-
ject ter ontwikkeling van buurtmonitoren. De buurtmonitor is een geheel van kwanti-
tatieve indicatoren aan de hand waarvan het woon- en leefklimaat in woongebieden
(wijken) in kaart wordt gebracht. De buurtmonitor heeft als beperking dat het gebaseerd
is op vooral statistische indicatoren; de beleving van de leefbaarheid door de buurtbewo-
ners komt daarin niet tot uiting. Daarom is ervoor gekozen om naast de buurtmonitoren
ook buurtprofielen te ontwikkelen. 
In het buurtprofiel worden zowel objectieve en subjectieve data naast elkaar gezet en met
elkaar in verband gebracht, daarbij vooral inspelend op bijzondere ontwikkelingen in de
betreffende woongebieden en het verhaal dat erachter steekt. Het doel dat met dit buurt-
profiel wordt nagestreefd is om aanvullend op de buurtmonitor, eenvoudig inzicht bieden
in het verleden, de huidige situatie en (toekomstige) ontwikkelingen binnen de buurt.
Daarnaast wordt hiermee, om beleidsdoeleinden, een betere onderlinge vergelijking van
buurten mogelijk gemaakt. 
Om aan die doelstellingen te kunnen voldoen is informatie nodig over de buurten. Deze
informatie is op twee manieren beschikbaar gekomen. In de eerste plaats is gebruik
gemaakt van bestaande registraties en verrichte onderzoeken. Deze registraties bieden al
veel informatie over de situatie in buurten, maar bieden geen inzicht in de beleving door
de bevolking. Daarom bevat de buurtmonitor ook informatie over de beleving door be-
woners. Dit gedeelte van de informatie is verzameld door middel van vraaggesprekken
met sleutelfiguren uit de betreffende buurt en die daardoor namens de overige buurtbe-
woners (kunnen) spreken.
Dit is het buurtprofiel van de geografische zone aangeduid als ‘Asiento’. Het betreft hier
geen begripsverwarring. Het betreft een bewuste keuze1. In het project ter ontwikkeling
van buurtprofielen heeft SKC om pragmatische redenen keuze gemaakt om de profielen
te koppelen niet aan buurten, maar aan zones2. 

Een andere belangrijke verheldering betreft de keuze om een buurtprofiel op te stellen
voor de zone Asiento, terwijl deze haast onbewoond is. Ook dit is een bewuste keuze van
de SKC. Omdat het voor het eerst is dat buurtprofielen worden opgesteld, is ervoor
gekozen om ook voor de onbewoonde gebieden een profiel op te stellen, zodat er bij wijze
van een ‘nulmeting’ - eveneens voor beleidsdoeleinden - ook voor de zone Asiento een
inzichtelijk beeld wordt geschapen. Uiteraard betekent dit dat voor verschillende ele-
menten die doorgaans in een buurtprofiel belicht worden en in de buurtmonitoren belicht
zijn, in dit profiel een iets andere invulling hebben gekregen of geheel niet belicht zijn. 
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1Met de term buurt wordt doorgaans geduid op een gebied dat door bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt
ervaren. Een buurt heeft meestal geen officiële status maar bestaat meestal alleen omdat een bepaald gebied in de
volksmond zo genoemd wordt. Een buurt maakt deel uit van een wijk. Een wijk kan meerdere buurten bevatten. Een
wijk is een min of meer duidelijk begrensd onderdeel van burgerlijke of kerkelijke gemeente. Meerdere wijken vormen
een zone. Onder een zone dient te worden verstaan een relatief groot woongebied die in geografisch of historisch per-
spectief als een eenheid kan worden beschouwd. Een buurtprofiel heeft doorgaans betrekking op een buurt zoals hier-
boven omschreven.
2De verdeling van Curaçao die voor dit profiel is gehanteerd is de geocode-indeling van DROV. In deze indeling is 
Curaçao verdeeld in 65 zones, die weer onderverdeeld zijn in ongeveer 280 buurten.



In dit buurtprofiel van Asiento wordt in de volgende hoofdstukken in gegaan op de:
• geografische positionering
• historie
• sociaal- economische kenmerken
• veiligheid
• voorzieningen van de zone
• toekomstige ontwikkelingen 
Op verschillende van deze dimensies van het buurtprofiel wordt omdat het een haast on-
bewoonde zone betreft, ingegaan vanuit de invalshoek van eventuele toekomstige bewo-
ning. 
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2. Geografische positionering van de zone Asiento  

Buurt: Asiento
Zonegebied: 35
Code: 80

Asiento is gelegen aan de noordzijde van de wateren van de Schottegat. Het gebied wordt
grotendeels in beslag genomen door de raffinaderij en aan het oostelijk deel van de Schot-
tegat gelegen Buskabaai en het asfaltmeer.
De zone Asiento wordt omringd door de:
• zone 29 Buena Vista, bestaande uit de wijken Buena Vista, Bellevue, Bivak, 

Juanota en Normandie

• zone 31 Suffisant, bestaande uit de wijken Bloemfontein, Monte Carmelo, 
Muizenberg Bieu, Quinta Violeta, San Domingo bij Rio Canario, Suffisant en 
Weis Afo
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• zone 34 Gasparitu/Heintje Kool, bestaande uit de wijken Gibraltar, Jenefu, 
Mirla Plate, Roosendaal, Sinia Theresa en Welatina

• zone Biesheuvel, 36 bestaande uit de wijken Biesheuvel, Emmastad, 
Groot Kwartier, Groot Kwartier Zuid en Iland

• zone 44 Nieuwe Haven, bestaande uit de wijken Koningsplein en Nieuwe Haven

• zone 46 Schottegat 

• zone 47 Wishi, bestaande uit de wijken Marchena, Kas Chiki, San Souci, Sucasa 
en Wishi

• de Sint Annabaai aan de zuidelijke kant.

Een uitvergroot beeld van de zone-indeling
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3. Historie en cultuur binnen de zone Asiento 

Ontstaansgeschiedenis; slaventijd (1600-1795)

De naam Asiento vindt zijn oorsprong in de slaventijd. Asiento, officieel Asiento de Negros,
was de benaming van het contract, gesloten tussen de Spaanse overheid en handelscom-
pagnieën of particulieren over levering van negerslaven aan de Spaanse koloniën in
Amerika. 

Curaçao was ongeschikt voor grootschalige plantagelandbouw. Er waren geen edelmetalen
en de zoutpannen leverden geen hoge opbrengst op. Curaçao werd daarom tot ‘ISLA inutil’
- ‘nutteloos eiland’ – door de Spaanse kolonisatoren verklaard. Maar jaren later werd Cu-
raçao juist de belangrijkste kolonie van de West Indische Compagnie (WIC). De gunstige
ligging voor de kust van de Spaanse koloniën van Venezuela en Colombia, maakte het ei-
land een voorpost in de slavenhandel met de Spanjaarden. De handel verliep volgens de
bepalingen in de Asiento de Negros, het handelscontract dat het Spaanse rijk sloot met
particulieren of handelsmaatschappijen over het recht op levering van slaven aan haar
koloniën. Vanaf 1662 kreeg de WIC een eerste contract voor het Asiento in handen. Er vol-
gden meer contracten en de WIC werd vanaf dat moment hoofdleverancier van slaven
voor de Spaanse koloniën, via Curaçao.

Na een wekenlange reis over de Atlantische Oceaan werden de slaven gedurende enkele
maanden in twee kampen ondergebracht, Sòrsaka en Chinchó Grandi (het huidige Groot
St. Joris.), waar zij konden bijkomen, voordat ze verkocht werden op het depot bij Asiento.
Vanaf 1713 verkreeg de WIC geen Asiento contracten meer. De Asiento kwam in Engelse
handen en die hadden hun eigen aanvoerkanalen voor slaven. De slavenhandel via Curaçao
liep snel terug. De Compagnie heeft in de eerste helft van de 18e eeuw via het Bovenwindse
eiland Sint Eustatius nog geprobeerd om de doorvoerhandel te redden. Tevergeefs. Cu-
raçao bleef een belangrijk handelscentrum en nog lang arriveerden er slavenschepen. Maar
met het einde van het Asiento de Negros was de centrale rol van het eiland in de slaven-
handel uitgespeeld. Van de slavendepots is weinig bewaard gebleven.

Wijkontwikkeling

De sociaal-econoom drs. Lionel Janga haalt in zijn onderzoek naar de ontwikkeling van
wijken een aantal factoren aan die op Curaçao hebben geleid tot het stichten en ontwikke-
len van wijken. Van deze factoren hebben er historisch bezien slechts een paar iets betek-
end voor Asiento voor wat betreft bewoning en wijkontwikkeling. Deze factoren worden
hier aangehaald.

• “De eerste aanzet voor de sociale en culturele ontwikkeling van Curaçao die de basis
heeft gelegd voor de ruimtelijke inrichting van het eiland is gelegd door de priester 
en latere bisschop Martinus Johannes Niewindt, die als hoofd van de katholieke 
kerk indertijd (rond 1840 en daarna) een netwerk van kerkdorpen over het eiland 
heeft verspreid.” Asiento heeft niet tot één van die kerkdorpen behoord.

Buurtprofiel Asiento10



• “Aan het begin van de negentiende eeuw was Willemstad de enige stedelijke 
nederzetting op Curaçao. Buiten Willemstad kende Curaçao slechts plantages 
en restanten van vroege Spaanse nederzettingen. Een van die Spaanse neder-
zettingen lag bij Chinchorro (de oostelijke rand van het Schottegat) ”. Ook al is de 
locatie niet precies aangegeven, valt hieruit te concluderen dat de zone enige tijd 
bewoond is geweest.

In wat nu de zone Asiento is heeft rond 1900 nog gestaan landhuis Valentijn. Het landhuis
was gelegen tussen De Hoop en Asiento. Het landhuis staat er helaas niet meer. De oudst
bekende naam van de plantage was Ravenstein; toen deze in 1792 eigendom werd van
Petrus Bernardus van Starckenborgh veranderde de naam van de plantage in Starcken-
borgh. Na de vestiging van de CPIM werd de plantage opgekocht en bij de uitbreiding van
de raffinaderij begin jaren ’20 werd het landhuis gesloopt3. 

Ook markant voor de zone Asiento is de joodse begraaf-
plaats Beth Caim, dat "huis van de levenden" betekent.
Deze naam refereert aan het joodse geloof in de onsterfe-
lijkheid van de ziel. De begraafplaats is een van de oudste
Joodse begraafplaatsen op het Westelijk halfrond. Kort na
de vestiging van de eerste Joden op Curaçao, stichtten zij -
in 1659 - een eigen begraafplaats. De meeste van de in oor-
sprong Spaanse en Portugese - ofwel Sefardische - joden
die naar Curaçao emigreerden, kwamen uit de rond 1600
gevormde joodse gemeente in Amsterdam. 

De begraafplaats staat er nog steeds, maar helaas zijn de graven aangetast door de rook
van de raffinaderij, die de begraafplaats geheel omgeeft.

De komst van Shell naar Curaçao

Met de komst van de raffinaderij is eerst een sterke toename, maar ook een einde gekomen
aan de periode van bewoning in wat nu de zone Asiento is. Hiermee is in feite ook een
overgang gemaakt van de geschiedenis van ‘slavenhandel en enige bewoning’ naar de
geschiedenis van de ‘de raffinaderij’.
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3Niet te verwarren met Sint Joris die ook met de naam Chinchorro wordt aangeduid in het werk ‘De oudste kaarten van
het eiland Curaçao’ van P.A. Euwens. Hierin haalt deze de volgende stuk aan uit een relaas van Johannes de Laet, die
directeur is geweest van de WIC:
“Als men de beide Spaansche kaarten beschouwt, dan ontmoet men de volgende namen, die tot op onzen tijd zijn blijven
voortbestaan: de St. Annabaai, Ascension, Santa Cruz, Santa Barbara, San Miquel, San Juan, de St. Christoffelberg, de
Santa Mariabaai. Niet uitdrukkelijk vermeld zijn de volgende plaatsnamen: Hato, Sta Martha (baai), Piscadera-baai en
St. Joris, plaatsen, die, zooals De Laet vermeldt, (Zie Hamelberg, Documenten bl. 26 en 29) reeds vóór de komst der Hol-
landers deze van de Spanjaarden overgenomen namen droegen. Tot op heden worden deze plaatsen nog aldus genoemd.
De naam St. Joris staat niet op de Spaansche kaarten vermeld, doch wordt meermalen in het getuigenverhoor van gevan-
gen soldaten van Curaçao en van spionnen (Indianen) te Caracas genoemd. Het heet dan San Jorge, wat hetzelfde is als
Sint George, waarvan St. Joris de Hollandsche verbastering is. Als een curiositeit valt daarbij te vermelden, dat in het ge-
tuigenverhoor door Juan Matheo, den mayordomo van Curaçao, op 1 Nov. 1634 te Caracas afgenomen, die plaats Chin-
chorro genoemd wordt, wat bijna gelijkluidend is met Chinchoor den verbasterden naam van Sint Joris, waaronder ook
nu nog die plantage in den volksmond bekend staat. (Est. 152 C. 4 L. 13 doe. 4a.).”



De N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), werkmaatschappij van de Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij – later Shell Curaçao N.V. – vestigde zich begin
van de twintigste eeuw op Curaçao. In 1914 begon de Koninklijke Nederlandse Petroleum
Maatschappij een onderzoek naar de mogelijkheden om in Venezuela of in de buurt van
het land een overslagplaats te bouwen. Na enig onderzoek bleek dat er drie mogelijkheden
waren: Trinidad & Tobago, het gebied rond het meer van Maracaibo in Venezuela en de
ABC-eilanden. Trinidad viel al snel af omdat de ligging van dit eiland te ver was van de
centrale activiteiten van Venezuela. Curaçao was uitermate geschikt voor de vestiging van
een overlaadstation, vanwege haar natuurlijke haven en de relatief korte afstand naar
Maracaibo en de afzetgebieden aan de Amerikaanse oostkust en Europa. De verwachte
opening van het Panamakanaal in 1914 bood ook de nodige perspectieven. Eerst werden
er twee tanks op Curaçao neergezet. De BPM ging op zoek naar een geschikt terrein voor
de constructie van de overslagplaats. De terreinen achter Werf De Wilde (waar nu het kan-
toor van de Curaçao Ports Autorities staat) en het schiereiland van Asiento behoorden tot
de mogelijkheden. Van al deze opties vonden de experts het terrein bij Asiento het meest
geschikt. Asiento lag 18 voet boven de zee en had een vaste bodem zodat de tanks gebouwd
konden worden zonder eerst een fundering te hoeven leggen. 

In januari 1915 werd er 10.000 gulden voor de optie van de plantage Asiento betaald. In
dezelfde tijd sloot de BPM een overeenkomst voor een optie op schiereiland Asiento. Op
dat moment waren nog steeds alle transacties gericht op de bouw van een overslagplaats.
Het idee was om een raffinaderij aan het meer van Maracaibo te bouwen maar volgens ex-
perts zou de wind bij Maracaibo het de tankers onmogelijk maken om aan de zeekust te
laden. Curaçao bleek een veel betere locatie voor een raffinaderij. Curaçao bood als uitge-
breid handelscentrum tevens uitstekende infrastructurele voorzieningen op het gebied
van internationale communicatie, telegrafie en bankwezen. Alleen op één belangrijk punt
schoot Curaçao tekort, namelijk de voorziening van zoetwater. Na enig onderzoek bleek
dat dit tekort opgevangen kon worden door 20 à 30 waterputten te graven en als de water-
productie toch niet genoeg zou zijn, dan kon er door condensatie water worden verkregen.
Verder waren er aangrenzende plantages zoals Valentijn waar ook de waterproductie op
gang kon worden gebracht. 

Op 30 augustus 1915 kocht de BPM de plantage Asiento en in november In november volg-
de ook het Schiereiland Asiento, ook bekend als ‘ISLA’. Weldra werd begonnen met de
bouw van een oliedorp voor de huisvesting van de Nederlandse arbeidskrachten die de
raffinaderij moesten opbouwen. Zo ontstond direct in 1915 het dorp Negropont, gevestigd
op het eiland Negropont midden in het Schottegat. Al in 1923, toen ons eiland circa 32.000
inwoners telde, kwam een stroom immigranten vanuit de Caribische eilanden op gang.
Het personeel van de olieraffinaderij vertienvoudigde bijna tot ruim 8500 in het begin van
1930. De prioriteit in deze periode lag voor de Shell vooral bij de huisvesting van Europese
employees. In verband hiermee werd Negropont volgebouwd en werden er ook huizen
gebouwd op Groot Piscadera in een gebied bekend als oud Julianadorp, gelegen nabij de
weg naar Bullenbaai. Later, in de tweede periode van uitbreiding van de raffinaderij tussen
1935 en 1940, werd Emmastad  gebouwd en een deel van Groot Kwartier5. 
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4In de online Encyclopedie van Curaçao wordt ander dan hier aangehaald tot Emmstad gerekend Emmastad “… ook
terreinen als de voormalige plantage Asiento, Valentijn en Rio Canario, het vroegere eilandje Negropont, waarop de in-
stallaties en woonwijken van de Koninklijke Shell zijn opgetrokken.”
5Wijkontwikkeling op Curaçao. L. Janga.



Op het schiereiland Asiento verschenen in 1917 de eerste steigers en tankers en later, in
1919, de eerste destillatie-inrichting en een kraakinstallatie. Door het grote gebrek aan
schepen gedurende de Eerste Wereldoorlog vond het olietransport in eerste instantie met
houten lichters plaats, waarvan enkelen op Curaçaose werven werden gebouwd. De eerste
ruwe olie werd in 1917 aangevoerd, terwijl de raffinaderij op 23 mei 1918 in werking kwam.
De bouw van de raffinaderij werd in 1923 voltooid, maar de enorme groei van het bedrijf
ging in de loop van de daaropvolgende jaren gepaard met uitbreiding en vernieuwing.

De bouw van een tweede laadhaven bleek al gauw noodzakelijk op Asiento en Valentijn
en in 1927 werd de haven en de installatie aan de Caracasbaai in gebruik genomen. In 1930
volgde de ingebruikneming van een nieuwe haven aan de Bullenbaai voor de aflevering
van benzine. Modernisering en expansie beperkten zich niet tot de raffinaderij: droog-
dokken werden aangeschaft, hulpbedrijven uitgebreid en vaargeulen en ligplaatsen uit-
gebaggerd. Ook de tankervloot werd uitgebreid. Het grote gebrek aan geschoolde arbeiders
loste men geleidelijk aan op door de ‘invoer’ van werkkrachten uit het buitenland. De
huisvesting van uit Nederland gekomen contractarbeiders en ‘employees’ geschiedde in
eerste instantie in Otrobanda en Negropont. Met de toenemende stroom werkkrachten
van de andere eilanden naar Curaçao in 1923, bestaande uit Arubanen, Bovenwinders,
Venezolanen en Brits-Westindiërs, verrezen woonwijken op Rio Canario en in Groot
Kwartier. 

In 1929 kregen Asiento, Valentijn en Negropont gezamenlijk de naam Emmastad. Op Suff-
isant verschenen in 1930 de eerste woonloodsen. Na de Tweede Wereldoorlog vond de uit-
breiding plaats van Julianadorp en ontstonden de kleinere wijken Rust en Burgh en
Biesheuvel.

Shell en de oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Curaçao een belangrijke rol bij de levering van
brandstof voor de geallieerde troepen. In 1917 werd de Curacaosche Scheepvaart
Maatschappij (CSM) opgericht als dochteronderneming van de Koninklijke Shell. De
eerste schepen bij de CSM waren houten lichters. Begin 1940 was de vloot van de Shell
uitgegroeid tot 94 schepen waarvan 36 van de CSM waren. West-Europa had bij het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog geen eigen oliebronnen. In mei 1940 werden vijf
schepen naar Engeland gestuurd waarvan de SS Lucrecia en SS Leticia van de CSM deel
uitmaakten. Op 27 juni werd de SS Lucrecia door geschutsvuur tot zinken gebracht en op
7 juli 1940 werd de SS Leticia getorpedeerd.

Een paar dagen na de Duitse aanval wilde de CSM weer tankers uitsturen om de verbinding
tussen de Antilliaanse raffinaderijen en Maracaibo te herstellen. Een Koninklijk Besluit
van 1940 verplichtte het personeel om te varen. Maar de werkers waren heel erg
geschrokken van de duikbootaanvallen op de SS Lucretia en SS Letitia. Op 25 februari 1942
gingen daarom meer dan 400 werknemers van de CSM en een groep officieren van de CSM
op Curaçao in staking. Wat begon als een eenvoudige staking voor betere werkom-
standigheden, meer veiligheid en gelijke behandeling eindigde op 20 april in een bloedbad
waarbij 15 Chinezen het leven verloren7.  De vijftien doodgeschoten stakers werden anon-
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7Voor een meer informatie over de Aprilmoorden zie Bijlage 1: Aprilmoorden



iem op een ongewijd veldje van Kolebra Bèrdè - een begraafplaats voor heidenen, pros-
tituees en ongedoopte kinderen - begraven. 

Van vertrek Shell tot heden

In de vroege jaren 1980 begon een economische neergang op Curaçao. De raffinaderij werd
met aanzienlijke verliezen gedraaid tussen 1975 en 1979 en opnieuw in de periode van 1982
tot 1985. De aanhoudende verliezen die gepaard gingen met wereldwijde overproductie,
hardere concurrentie en lage marktverwachtingen hebben er allemaal toe geleid dat de
Shell in 1985 besloot haar activiteiten op Curaçao te beëindigen.
Shell benaderde de regering met een voorstel om verder te gaan met de raffinaderij in de
vorm van een joint venture. Hiervoor had de Shell vier voorwaarden: 
1. Een garantie van een extra voorraad van 50.000 vaten per dag van de Venezolaanse

ruwe olie om de capaciteit van de raffinaderij te optimaliseren.
2. Controle lonen en een limiet op het aantal werknemers.
3. Intrekking van de minimale belasting van 16 miljoen dollar per jaar, een bedrag 

betaald aan de overheid, ongeacht of winsten werden gemaakt.
4. Om de eerste drie voorwaarden te realiseren was het voor Shell van essentieel 

belang dat de overheid voor tweederde deel zou deelnemen in de raffinaderij

De overheid kon zich echter niet vinden in de laatste voorwaarde. De regering vond dat er
te veel risico’s vastzaten aan deelname. Bovendien beschikte de regering niet over vol-
doende middelen om deel te nemen in zo een omvangrijke onderneming. De onderhan-
delingen tussen Shell en de Curaçaose regering liepen vast. Toen werd er opnieuw
onderhandeld met de regeringen van Nederland, Venezuela en de Nederlandse Antillen.
Dit resulteerde in de overdracht van alle activa van Shell aan het Eilandgebied Curaçao
voor een symbolisch bedrag van 1 dollar en in een huurovereenkomst van de raffinaderij
en terminals aan PDVSA.

Het Eilandgebied Curaçao heeft toen Refineria di Korsou N.V. opgericht die, namens haar,
alle installaties van de raffinaderij beheert en geheel bevoegd is te handelen als eigenaar
van de installaties van de raffinaderij en de Oil terminal aan de Bullenbaai en Caracasbaai. 
Op 1 oktober 1985 begon PDVSA via een dochteronderneming, de Refineria ISLA (Curazao)
S.A. met de bedrijfsvoering van de raffinaderij op basis van een contract voor vijf jaar met
de Refineria di Korsou N.V. De activa en activiteiten verkoopmaatschappij (Shell Neder-
landse Antillen Verkoopmaatschappij) werden overgebracht naar Curoil. De sleepboten
van Shell werden overgedragen aan Kompania di Tou Korsou (KTK) en de Asfaltmeer werd
het eigendom van Buskabaai NV. Alle aandelen van de hierboven genoemde bedrijven
kwamen in handen van het Eilandgebied Curaçao.

Vanaf 1987 hebben de onderhandelende partijen studies uitgevoerd en besprekingen gevo-
erd om een overeenkomst te bereiken voor een langere termijn contract. In 1994 tekenden
de regering van de Nederlandse Antillen, het Eilandgebied Curaçao, de Refineria Korsou
N.V. en de Petroleos de Venezuela S.A. een contract voor twintig jaar en als onderdeel van
de overeenkomst met betrekking tot het BOO (Build, Own and Operate)-project werd de
overeenkomst nogmaals verlengd met vijf jaar tot 31 december 2019.
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De toekomst?

Nu bijna 100 jaar na de stichting van de raffinaderij, voeren de discussies over de toekomst
van de raffinaderij hoogtij. Er zijn in Curaçao, maar ook vanuit politiek Den Haag sterke
geluiden richting de ontmanteling van de raffinaderij die een tijd zoveel heeft betekend
voor het eiland. Ruim8. 
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4. Sociaal- economische en demografische kenmerken van Asiento

De volkstellingen (Census) van 2001 en 2011 gedaan door het CBS, geven beide aan dat de
zone onbewoond is. Dit klopt ook omdat de zone in zijn geheel in beslag wordt genomen
door activiteiten van de raffinaderij of nauw daaraan gerelateerde activiteiten. Hierdoor
is de zone ook onbewoonbaar.

De enige demografie die Asiento kent is van de mannen en vrouwen die over de jaren heen
zich er dagelijks in grote getallen begeven om hun brood te verdienen9.

“Shell has been the largest employer on the island since 1918. Of the 44,344 inhabitants in
1929, 10,924 worked for the oil industry. This number peaked in 1952, with 12,631 employees.” 
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5. Leefbaarheid

Leefbaarheid heeft betrekking op de aantrekkelijkheid en/of geschikt een gebied of
gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Leefbaarheid heeft betrekking op zowel
fysieke als sociale aspecten. Leefbaarheid gaat over hoe mensen de samenstelling van de
bevolking in hun buurt waarderen, over hoe veilig men de buurt vindt, over hoeveel over-
last en hinder men ervaart, over de kwaliteit van de woningvoorraad, over voorzieningen
in de buurt en over de kwaliteit van de publieke ruimte. 

Doorgaans gelden de volgende indicatoren voor de leefbaarheid: 
• de kwaliteit van de eigen woning en de woonomgeving;
• de aanwezigheid van voldoende (sociale) voorzieningen zoals scholen, winkels, 

parkeerfaciliteiten, openbare verlichting en openbaar vervoer;
• aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik,

vandalisme en verkeer;
• zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, lucht-

kwaliteit en geluidsoverlast;
• sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en 

vormen van burenhulp.

Maar omdat Asiento onbewoond is, is bij de beoordeling van leefbaarheid van Asiento
alleen gekeken naar zaken die te maken hebben met het milieu, waaronder vervuiling,
zwerfvuil, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Raffinage is het scheiden/zuiveren van stoffen. Raffineren in de petrochemische industrie
is het omzetten van ruwe aardolie in andere producten. Dit zijn soms eindproducten, zoals
benzine, diesel en kerosine. Soms zijn het producten die nog verder bewerkt moeten wor-
den; dit zijn halffabricaten. Tijdens het raffinageproces worden veel chemische stoffen in
de atmosfeer geëmitteerd. Aanzienlijke luchtvervuiling en een opvallende geur verraden
de aanwezigheid van een raffinaderij. Bij raffinage komen onder andere de volgende
emissies vrij: 
• fijnstof (tast de longen aan) 
• koolstofdioxide (CO2, broeikasgas) 
• zwaveldioxide (SO2, tast longen aan) 
• stikstofdioxide (NO2, tast longen aan) 
• koolstofmonoxide (CO, kan leiden tot zuurstofgebrek in de hersenen) 
• methaan (CH4, broeikasgas, maar bij benadering 20 keer sterker dan CO2) 
• dioxines (tast schildklier en lever aan, kan kanker veroorzaken) 
• waterstoffluoride (HF, corrosief zuur en zeer toxisch) 
• chloor (tast huid, longen en ogen aan) 
• benzeen (kankerverwekkend) 

Deze emissies vormen pas vanaf bepaalde concentraties een gevaar voor flora en fauna.
Het is aan de raffinaderijen en de overheid om deze emissies zo goed mogelijk af te vangen
en te verwerken tot producten.
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Er zijn in de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest met (bovenmatige) emissie
als gevolg. Daarbij zijn door de hoogte van de schoorstenen vooral de wijken ten westen
van de raffinaderij - zeker tot aan Klein Sint Michiel - zwaar getast. Gevallen waarbij
schoolkinderen van de nabij gelegen scholen naar huis moesten worden gestuurd vanwege
verontreinigd lucht lijken zich met meer frequentie voor te doen. 

Milieu

Vanwege de hevige milieuverontreiniging die de ISLA veroorzaakt zijn er een aantal or-
ganisaties op Curaçao zoals Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) die lang hebben gepleit
voor een verantwoorde raffinage door de ISLA. Andere organisaties die zich inzetten hi-
ervoor zijn Amigu di Tera, BASTA, Humane Care Foundation en Movementu Solushon
ISLA. Omdat er na jaren aandringen geen verandering is gekomen zijn sommige van deze
organisaties van mening dat de ISLA opgedoekt moet worden.

SMOC

De voorzitter van Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), Peter van Leeuwen, heeft tijdens
een tv-interview in 2010 het volgende verklaard:

“SMOC heeft nooit sluiting nagestreefd, slechts handhaving van de (slappe al vijftien jaar
oude) milieuvergunning van de ISLA door de overheid. De ISLA heeft zelf gezegd dat hand-
having sluiting zou betekenen. ISLA-manager Richard Colastica schreef dit in een memo
enkele jaren geleden die door de ISLA in de rechtszaken is ingebracht. De rechter heeft dit
statement dat verstrekkende gevolgen van de handhaving van de milieuvergunning laten
onderzoeken door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke 
Ordening (StAB). StAB kwam tot de conclusie dat sluiting niet nodig is. Dit betrof dus een
‘bangmakende’ memo van ISLA. Wel nodig zijn investeringen door ISLA/PdVSA, die enkele
tientallen miljoenen dollars zouden bedragen. In de rapporten wordt duidelijk aangegeven
wat er mis is bij de ISLA, dat betreft wel toegezegde maar niet nagekomen maatregelen door
de ISLA. De overheid heeft dit niet gecontroleerd en geconstateerd waardoor deze situatie
van kwaad tot erger is geworden.” “De sluiting wordt niet veroorzaakt door (de eisen van)
handhaving, maar door het achterwege blijven van investeringen door PdVSA en handha-
ving door de overheid.”

Amigu di Tera 

Volgens Lloyd Narain voorzitter van de Milieuorganisatie Amigu di Tera, hoort PdVSA
hoort de investeringen te doen. Maar als de overheid normen gaat vaststellen over de hoe-
veelheid schadelijke stoffen die mogen worden vrijgelaten dan moet de overheid ook mee
betalen in de investeringen. Narain vermoedt dat de overheid daarom geen maatregelen
neemt en ook geen eisen stelt.

In 1985 staakte Shell voorgoed haar raffinageactiviteiten op Curaçao. Dit gebeurde twee
jaar na aanbieding van een rapport over de slechte milieusituatie in de ISLA-raffinaderij.
De overheid ging akkoord met de eis van de Shell om nooit voor de enorme milieuvervuil-
ing, die haar raffinaderij op het eiland had veroorzaakt, aansprakelijk te worden gesteld.
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De overheid kreeg de raffinaderij voor het symbolische bedrag van één dollar. Ook dat is
volgens Narain een grove fout geweest, want samen met de raffinaderij nam de overheid
ook de vervuiling en schadelijke raffinageprocessen die in het genoemde rapport werden
vernoemd over en daarmee de Shell vrijuit ging. Het was beter geweest als de raffinaderij
zou zijn gesloten, ontmanteld en haar vestigingsplaatsen schoongemaakt. Dan was er
ruimte geweest voor geheel nieuwe en schone economische activiteiten in het havenge-
bied, en was er daarmee tegelijkertijd een uitstekend klimaat voor toeristische ontwikke-
ling op het eiland gecreëerd. 

Ook de onderhandelingen met PdVSA heeft de overheid volgens de Amigu di Tera niet
goed aangepakt. PdVSA huurt de raffinaderij voor een lage huurprijs en hoeft geen winst-
belasting te betalen. Daarbij voert PdVSA bescheiden milieumaatregelen door die ook nog
deels betaald worden door de overheid. 
Amigu di Tera heeft steeds haar mening naar de Shell, het publiek en de Nederlandse
regering uitgedragen, dat de Shell verantwoordelijk blijft voor de milieu- en gezondheids-
schade die zij heeft aangericht. Voor Amigu di Tera is en blijft de Shell verantwoordelijk
voor de door haar gemaakte vervuiling en zal ze op termijn de kosten van ontmanteling
en schoonmaak op zich moeten nemen. 

De Amigu di Tera meent dat Shell verantwoordelijk blijft voor haar milieuvervuiling en
wil daarom dat de overheid de overeenkomst met de Shell via een advocaat terug laat
draaien zodat Shell alsnog verantwoordelijk wordt gesteld voor haar jarenlange vervuiling.
Daarnaast dient de Nederlandse regering actief mee te denken over een acceptabele oplos-
sing voor de bewoners van Curaçao, zo meent de milieuorganisatie.

Movementu Solushon ISLA

Ook de Movementu Solushon ISLA (MSI) is inmiddels van mening dat de beste oplossing
is dat de ISLA sluit. Één van de oprichters van MSI is Edgar Leito, ook wel bekend als Gachi
Leito. Leito heeft bij de Shell gewerkt ondermeer als adviseur Milieuzaken. In 1978 heeft
hij de operationele afdeling verantwoordelijk voor alle afvalstoffen van de raffinaderij
opgezet. Op die manier zou de Shell zich gedragen als goede buur ten opzichte van de om-
wonenden. Want de omwonenden mochten geen last hebben van de werkzaamheden van
Shell, zo legt Leito uit.

Leito mocht van het management advies geven over hoe Shell op milieuverantwoorde
wijze kon werken. Dat heeft hij naar eigen zeggen bewust en grondig aangepakt. Het is
met die achtergrond dat Leitu zich nu via MSI (verder) inzet voor ‘een milieu bewustere
raffinaderij’.

De MSI ziet veel in de plannen om de ISLA te sluiten en op te ruimen en op dat vrijgekomen
terrein een geheel nieuwe stad te bouwen. Geld is volgens Leito geen kwestie; er is geld
zat 
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“Mensen weten alleen niet wat ze met hun geld aan moeten. Maar als er een mooi project
is zoals Green Town dat presenteert met een nieuwe stad met golfbaan, culturele ac-
tiviteiten, woningen en dergelijke op het ISLA-terrein is dan zullen er zeker mensen zijn die
hierin willen investeren.” 

Ook het feit dat er arbeiders zonder werk komen te zitten, is volgens Leito geen reden om
de ISLA niet te sluiten. 

“In mijn tijd werkten er 12.000 mensen. Nu werken er maar 900 mensen van wie 450 al een
pensioen hebben. Er blijven dus maar 450 werknemers over om wie we ons moeten bekom-
meren en voor wie er heus wel een oplossing komt. … Het leven is gewoon door gegaan. Toen
er 12.000 mensen werkten was de bijdrage van de raffinaderij aan het Bruto National product
44%. Tegenwoordig met 900 mensen in dienst heeft het een bijdrage van 6%, maar de over-
heid koestert de raffinaderij alsof het een bijdrage aan het bruto National product van 80%
heeft.”

Volgens Edgar Leito zijn er buitenlandse organisaties die hebben aangegeven graag de ont-
manteling van de raffinaderij voor hun rekening te willen doen, met de voorwaarde dat ze
al dat metaal mogen hebben. Leito: 

“Moeten we ISLA open houden om 100 mensen aan het werk te houden terwijl het overlast
oplevert voor 20 duizend mensen is? Het wordt tijd dat de vervuiling ophoudt zodat de
mensen op Curaçao schonere lucht kunnen inademen.”

Protest mars

In mei 2011 organiseerde de MSI een protestmars. Rond de 200 man vertrokken in het wit
gekleed vanaf de Regentesselaan richting Post 7 van de ISLA. Doel van de tocht was een
protest tegen de vervuiling van de fabriek. De mars stagneerde echter eerder dan verwacht.
Vlak voor het ISLA-terrein werd de weg geblokkeerd door een groep mensen in het rood
gekleed. De ‘tegenpartij’ bestond voornamelijk uit werknemers van de raffinaderij die
tegen de sluiting zijn. Beide groepen stonden enige tijd tegenover elkaar waarna verschil-
lende woordvoerders hun zegje deden. 

Global Community Monitor

Ook op internationaal niveau is de milieuverontreiniging door ISLA onder de aandacht
gebracht door een bijdrage van de lokale Humane Care Foundation van Norbert George
op de website van Global Community Monitor (GMC). De GMC is een instelling die
wereldwijd training en ondersteuning biedt aan gemeenschappen die het slachtoffer zijn
van milieuverontreiniging in het bewaken hiervan. 

Op de website van GCM zijn delen van een van de onderzoeksverslagen ‘Environmental
Study Downwind of Schottegat’ geplaatst.
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“More than 12,5 % of our total population is being threatened of which more than 5.500 chil-
dren living in the high-risk area and more than 3.000 children that have to go to school in
the same contaminated area.” 

Ook zijn op de website foto’s geplaatst van milieu schendingen, waaronder de onder-
staande en onderschrijft.

Slot

Als naar de bovengenoemde kenmerken wordt gekeken, dan is de conclusie dat er geen
sprake kan zijn van leefbaarheid bij Asiento op de eerste plaats omdat het een industrie
gebied is. Daar komt nog bij dat het een industrie betreft die voor veel vervuiling zorgt. 
De discussies rond de al dan niet onverantwoordelijke omgang van de raffinaderij met mi-
lieuverontreiniging en in dat kader, de toekomst van de raffinaderij zijn anno 2012 nog
volop in gang.
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6. Veiligheid in Asiento

Onder de term sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd
voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk han-
delen in de openbare ruimte. Sociale (on-)veiligheid is dus het resultaat van de aan- of
afwezigheid van maatregelen die bescherming bieden tegen gevaar en ook is sociale vei-
ligheid het resultaat van menselijk handelen (hoe sociaal of asociaal mensen met elkaar
omgaan). 

Omdat Asiento ombewoond is, maar vanwege de raffinaderij er dagelijks een vrij hoog
aantal mensen dat in de raffinaderij werken wordt veiligheid hier toegespitst op om-
standigheden die een dreiging vormen op het leven en de gezondheid. 

Milieurampen

Een milieuramp is een ramp veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk vrijkomen van
een grote hoeveelheid verontreinigende (chemische) stoffen in het milieu (via water,
bodem of lucht). Milieurampen zijn meestal het gevolg van ongevallen of menselijk falen.
Ook natuurrampen kunnen direct of indirect - bijvoorbeeld aardbevingen of overstro-
mingen die schade berokkenen aan chemische installaties waardoor er verontreinigende
stoffen vrijkomen een milieuramp - veroorzaken. 

Naast luchtverontreiniging bestaat door de aanwezigheid van de raffinaderij ook de mo-
gelijkheid voor verontreiniging of rampen in verband met het zeewater, risico's op indus-
triële ongevallen, zoals brand- en ontploffing. Er hebben zich conform bovenstaande
definitie nog geen milieurampen voorgedaan in verband et de ISLA, maar het gevaar is al-
tijd latent aanwezig.

Bedrijfsongevallen

De dreiging voor bedrijfsongevallen is vanwege de aard van het productieproces van de
ISLA hoger dan gemiddeld. 

Zo was er op 21 oktober 1986 een explosie en brand in één van de installaties van ISLA.
Deze explosie heeft het leven gekost aan twee werknemers. Daarnaast raakten vijf mensen
gewond. Er is niet veel bekend over de aanleiding van de explosie. In 2011 hebben leden
van de Staten een voorstel gedaan om op kosten van de Staten een medisch onderzoek te
laten verrichten bij de overlevenden van de ramp en ook naar de oorzaak van de explosie
zodat herhaling in de toekomst voorkomen kan worden.
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Cijfers over het aantal bedrijfsgevallen geeft de raffinaderij niet vrij. Wel is bekend dat het
een expliciet beleid is van de raffinaderij om het aantal bedrijfsongevallen elk jaar tot een
minimum te beperken.
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7. Gezondheid

De gezondheid van een buurt slaat op de toestand van optimaal welzijn in maatschappelijk
opzicht; toestand van een gemeenschap die vrij is van ziekmakende constituties, ten-
toongespreid in een redelijke bestandheid tegen ziekte en levend in een gezond milieu.
Uitgaande van bovenstaande omschrijving kan Asiento niet worden als een gezonde zone.
Dit gezien de raffinaderij bijna geheel de zone beslaat en voor zowel lucht- als bodem
verontreiniging zorgt. 

Weinig gezondheidsklachten bij werknemers

Het opmerkelijke dat gebleken is dat ondanks de vervuiling die de ISLA veroorzaakt voor
de nabij gelegen buurten, de werknemers van de ISLA zelf weinig last hebben.

Op verzoek van de Nederlandse minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijks-
relaties en het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao hebben in 2004 de Milieu-
dienst Rijnmond en de Stichting Werk tussen techniek en Zorg (WTTZ) een ‘fact finding
mission’ in Curaçao verricht met betrekking tot de door de ISLA raffinaderij veroorzaakte
milieu- en gezondheidsproblemen. Het onderzoek moest inzicht geven in de actuele si-
tuatie te vergelijken met de laatste rapportages hierover. In het verslag van de ‘fact finding
mission’10 is te lezen dat de werknemers regelmatig bij de bedrijfsarts op controle gaan.

Volgens het onderzoek zijn er bij de werknemers weinig medische problemen die aan
luchtverontreiniging zijn te relateren. Er is wel naar de longfuncties van het buitenper-
soneel gekeken, maar de bevindingen gaven geen aanleiding tot nader onderzoek naar de
gevolgen van luchtverontreiniging. Bij het ISLA-personeel komt weinig ziekten van de
luchtwegen voor en er zijn ook weinig klachten over slijmvliesprikkeling. Dit lijkt ook te
gelden voor de werknemers die in de gebieden onder de rook van ISLA wonen. Er zijn
wellicht wel gezondheidseffecten, maar deze zijn kennelijk zo licht dat men daarvoor niet
vaak naar de huisarts gaat. De medische dienst heeft aan het management aangegeven
dat de uitstoot zeker niet zal bijdragen tot een betere gezondheid voor delen van de bevolk-
ing. Het management heeft dit zelf ook in de pers aangegeven. Dit levert in toenemende
mate een spanningsveld op met de bevolking, waarbij het milieubewustzijn de laatste tijd
sterk is toegenomen. Maatregelen zijn geboden om te komen tot een duurzame situatie.
Het is zaak dat er duidelijkheid komt over het lange termijn perspectief alvorens nadere
milieu investeringen te doen. Aan wat voor normen daarbij moet worden voldaan, lokaal
of internationaal, valt buiten de competentie van de medische dienst. Buitenstaanders
echter vertrouwen deze gegevens niet omdat ze de PdVSA in hun ogen niet zien als een
onafhankelijke partij, wat de geloofwaardigheid van een dergelijk onderzoek aantast.
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8. Ontwikkelingen

Centraal in de ontwikkelingen in verband et de toekomst van ISLA staat de vraag:

Voortzetten of ontmantelen?

Het Ministerie van Economische Ontwikkeling van de Nederlandse Antillen, heeft in 2009
opdracht gegeven aan het in Rotterdam gevestigde onderzoek- en adviesbureau ECORYS om
onderzoek te doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst van de ISLA en de
daaromheen gelegen gebieden. Het rapport was ook bedoeld om een indicatie te geven welke
rol de regering zou moeten spelen in deze ontwikkeling en in hoe verre de regering zich moet
relateren tot mogelijke initiatieven van private partijen.

In het rapport staat onder meer dat:

De regering streeft naar een duurzame ontwikkeling van het eiland Curaçao. Deze duurzame
ontwikkeling houdt onder meer in dat er een patroon van gebruik van hulpbronnen aange-
houden moet worden zodat er aan de menselijke behoeften voldaan kan worden met behoud
van de omgeving. Deze behoeften moeten nu behartigd worden maar het is ook belangrijk dat
ook de komende generaties hier baat van hebben. Voor het gebruik van de beschikbare ruimte
voor de nationale economische ontwikkeling betekent dit dat de terreinen die nu gebruikt wor-
den voor industriële doeleinden zoals het ISLA-gebied, na het beëindigen van een dergelijk ge-
bruik moet worden hersteld op een dusdanige manier dat het geen nieuwe toepassing en gebruik
in de weg staat.

Het rapport van ECORYS omschrijft twee mogelijkheden:
A. De ontwikkeling van een duidelijke, goed onderbouwde en sociaaleconomi-

sche gemotiveerde standpunt van de regering van Curaçao ten aanzien van 
voortzetting of sluiting en verplaatsing van de activiteit van de raffinaderij op
het eiland na 2019 (of eerder).

B. Het herstel van het ISLA gebied. Het ISLA-gebied zou gezien de uitstekende 
locatie uitermate geschikt zijn voor een aantal economische toepassingen als
het niet langer zo zwaar vervuild zou worden door petrochemische processen.

Beide trajecten (A en B) zijn van elkaar afhankelijk. Duurzame ontginning van de ISLA gebied
zal alleen mogelijk zijn als de raffinageactiviteiten volledig stop gezet zou worden. Mochten
de activiteiten worden voortgezet in een nieuwe raffinaderij op een andere locatie (bijvoor-
beeld Bullenbaai), of een upgrade van de ISLA-installaties op de huidige plek dan moet dat
gepaard gaan met een grondige schoonmaak van het gebied.

In traject A kunnen twee strategische opties worden onderscheiden: enerzijds het upgraden
van de huidige raffinaderij, en anderzijds de bouw van een nieuwe (gemoderniseerde) raffi-
naderij op een andere locatie van Curaçao.
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In geval van behoud van de raffinaderij op de huidige locatie en het ‘upgraden’ daarvan, zal
de vernieuwde raffinaderij operationeel zijn vanaf 2019 (of indien mogelijk eerder), volledig
op dezelfde uitgestrekte oppervlakte van 600 ha. Het upgraden van de ISLA raffinaderij houdt
ook een zekere mate van de reiniging en inperking in, om verdere verspreiding van grond- en
bodemverontreiniging te voorkomen, omdat deze gevaarlijk zijn voor de gezondheid en vei-
ligheid van het volk. 

De nieuwe (gemoderniseerde) raffinaderij zal worden gebouwd op Bullenbaai en zal in bedrijf
gaan vanaf 2019 (of indien mogelijk eerder), op een veel kleiner gebied in vergelijking met de
huidige oppervlakte die de ISLA nu in beslag neemt.

In traject B worden drie strategische opties beschreven: Industriële activiteiten, woonwijken
voor de lokale bevolking en immigranten en toeristische gebieden en kantoren. Deze drie
opties moeten gezien worden als 'hoek' oplossingen voor de herontwikkeling van het ISLA
gebied. 

• Het voorstel voor industriële activiteiten omvat de ontmanteling en verwijdering van
de bestaande ISLA raffinaderij; Verpakking- en schoonmaakactiviteiten die direct zijn
afgestemd op industriële doeleinden; invoeren van industriële activiteiten op de 
schoon te maken gebied die gericht zijn op havengerelateerde en / of service gerela-
teerde activiteiten.

• Ook wanneer het gebied aangewend zou worden voor woonwijken voor de lokale 
bevolking en immigranten dan zou de bestaande ISLA-raffinaderij gedemonteerd en
verwijderd moeten worden. In dit geval zouden deze activiteiten gericht zijn op het 
ontwikkelen van verschillende woongebieden met eengezinswoningen, apparte-
menten, villa’s etc.

• Voor het ontwikkelen van toeristische gebieden en kantoren, zal net als bij de twee 
bovengenoemde opties de ISLA raffinaderij ontmanteld en afgevoerd moeten 
worden. Verpakking- en schoonmaakactiviteiten worden nu specifiek gedaan om te 
komen tot een gebied die toeristen kunnen bezoeken (jachthavens, hotels, golfbaan,
etc.) en kantoren gevestigd kunnen worden.

Bij alle drie de strategische opties is de verwachting dat er grote hoeveelheden olieresten, die
decennia lang in de bodem van de ISLA zijn gelekt, moet worden opgeruimd.

Een mogelijkheid om deze olieresiduen uit de grond te halen is gebruik te maken van som-
mige van de bestaande ISLA-installaties. In dat geval zou de ontmanteling van de raffinaderij
gedeeltelijk moeten gebeuren. Het opruimen van de ISLA-terrein is voor elk van de strategis-
che opties anders. In geval van bijvoorbeeld een toeristisch doeleinde, zal de schoonaak in-
tensiever moeten zijn, in vergelijking met wanneer het terrein gebruikt zal worden voor
industrie.

Alle genoemde strategische opties moeten vergeleken worden met de zogeheten ‘base case’.
De base case wordt gedefinieerd als de sluiting van de ISLA raffinaderij en omvat tegelijkertijd
onder meer:
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• dat de raffinaderij in 2019 wordt gesloten (of mogelijk eerder). Dit houdt ook in dat er
niet langer een raffinaderij operationeel is op Curaçao; 

• ontmanteling en verwijdering van de bestaande ISLA raffinaderij;
• Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de ontmanteling in 

fasen moet gebeuren omdat een deel van de bestaande ISLA raffinaderij installaties 
nodig kunnen zijn om gelekte olieresiduen terug te winnen; 

• Minimale opvang- en reinigingswerkzaamheden (volgens de algemene richtlijnen 
voor een gezond en veilig milieu) om verdere verspreiding van grond en bodemveront-
reiniging te voorkomen ten einde acuut gevaar te vermijden voor de volksgezondheid
en veiligheid. 

• Op de lange termijn (suggestie tot 2045) is er geen mogelijkheid voor herontwikke-
ling van de ISLA-gebied voor nieuwe activiteiten (strenge restrictie van toegang tot 
braakliggend terrein).

De investering in het ontmantelen en het schoonmaken van de ISLA –terrein en de voor-
bereiding van de locatie voor de bouw van de infrastructuur zijn de belangrijkste beperkingen
van deze strategische optie. Het totale bedrag van de nodige investeringskosten is onbekend.
Verder zijn de investeringskosten voor het reinigen van de ISLA-terrein sterk afhankelijk van
de te ontwikkelen activiteiten op de ISLA-terrein.

Demontage en reiniging van de ISLA terrein zal plaatsvinden in strategische optie B. Een
eerste ruwe schatting van de kosten werd gemaakt in 2005. Toen werd er vanuit gegaan dat
de ontmanteling ongeveer 310 miljoen US dollar en de schoonmaak om en nabij 85 miljoen
US dollar gaat kosten. Belangrijk om te benadrukken is dat het hier ging om een vluchtige en
zeer conservatie schatting. Om een voorbeeld te noemen: de schoonmaakkosten hebben
slechts betrekking op de toepassing van ‘isolation techniques’ die nodig zijn voor het on-
twikkelen van een industriegebied, en daarom moet worden gezien als een absoluut mini-
mum. ECORYS zal beide activiteiten (demontage en schoonmaak) in de tweede fase van het
onderzoek gedetailleerder bestuderen. ECORYS zal dan met een nauwkeuriger schatting
komen voor de ontmantelingkosten en kosten voor het schoonmaken rekening houdend met
de daadwerkelijke vervuiling van de bodem en het water en de beschikbare techniek. Inmid-
dels is ECORYS bezig met een nieuw onderzoek, wederom in opdracht van de Curaçaose
overheid.
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11. Bijlage 1: Aprilmoorden 

Shell en de oorlog

In 1917 werd de Curacaosche Scheepvaart Maatschappij (CSM) opgericht als dochteron-
derneming van de Koninklijke Shell. De eerste schepen bij de C.S.M. waren houten
lichters. Begin 1940 was de vloot van de Shell uitgegroeid tot 94 schepen waarvan 36 van
de CSM waren. West Europa had bij het uitbreken van de 2e wereldoorlog geen eigen
oliebronnen. De Duitsers moesten hun olie uit de Kaukasus halen en later uit kolen. De
raffinaderij op Curaçao was tijdens de oorlog het grootste van de gehele wereld dus was
het onvermijdelijk dat ook Curaçao betrokken raakte bij de oorlog. Bij het uitbreken van
de oorlog worden in mei 1940, 5 schepen naar Engeland gestuurd: Lucrecia en Leticia van
de CSM. 1) Op 27 juni 1940 werd de Lucretia door geschutsvuur tot zinken gebracht. 2)
Op 7 juli 1940 werd de Leticia, getorpedeerd direct onder de brug.
Een paar dagen na de Duitse aanval wilde de CSM weer tankers uitsturen om de verbinding
tussen de Antilliaanse raffinaderijen en Maracaibo te herstellen. Een Koninklijk Besluit
van 1940 verplichtte het personeel om te varen. Maar de werkers waren heel erg
geschrokken van de duikbootaanvallen op de Lucrecia en Leticia. Op 25 februari 1942 ging-
en daarom meer dan 400 werknemers van de CSM en een groep officieren van de CSM op
Curaçao in staking. Ze protesteerden tegen de zwakke beveiliging van de olietankers die
ook nog slecht onderhouden waren. De officieren en zeelieden die meededen aan de stak-
ing werden, los van elkaar opgepakt en opgesloten als dienstweigeraars. Al snel werden
de eisen van de voornamelijk Nederlandse officieren door de Nederlandse rechtbank en
Shell ingewilligd en hun omstandigheden werden verbeterd. De Chinese zeelieden die
naast voor bescherming tegen de onderzeeërs ook voor gelijke behandeling staakten, wer-
den daarentegen massaal opgesloten in kamp Suffisant bij Willemstad. 
Op 20 april 1942 werd vroeg in de ochtend een poging gedaan werkwillende chinezen van
stakers te scheiden. Het liep echter uit de hand. De ordebewaarders die bijgestaan werden
door enkele agenten van de Nederlandse Militaire Politie begonnen te schieten. De be-
wakers en militairen handelden conform de richtlijnen van de Nederlandse regering die
vanwege de oorlong in Londen verbleef. Aruba en Curaçao beschikten destijds over enkele
van de grootste olieraffinaderijen ter wereld, die met name de Engelse troepen in Noord-
Afrika van brandstof moesten voorzien. De olieproductie mocht niet in gevaar komen. Bij
de gevangenen vielen vijftien doden en meer dan veertig gewonden. De vijftien dood-
geschoten stakers werden anoniem op een ongewijd veldje van Kolebra Bèrdè – een be-
graafplaats voor heidenen, prostituees en ongedoopte kinderen - begraven. 
In 2003 werd de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers (SEOC) opgericht met onder
meer het doel: 
• ervoor te zorgen dat de 15 omgekomen chinezen als oorlogsslachtoffers door de 

overheid erkend zouden worden; 
• organiseren van herdenkingsceremonies; onderhoud de begraafplaats van de 15 

slachtoffers. 
• de gebeurtenissen van 20 april die lang zijn verzwegen en daarom veel mensen niet

van op de hoogte zijn zoveel mogelijk bekend te maken door het vast te leggen.
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Drs. Junness E. Sint Jago, de toenmalige secretaris van de SEOC, was degene die als eerste
de gebeurtenissen rondom de stakingen op Curaçao in 1942 wetenschappelijk heeft
beschreven. Dat deed hij in het boek De Tragedie van 20 april 1942 en Etat Major Achter
Prikkeldraad die beiden in 2001 gepubliceerd werden. 

Volgens de SEOC heeft geen enkele onafhankelijke onderzoekscommissie en ook de over-
heid zich ooit beziggehouden met deze gebeurtenis. De stichting weet te melden dat: “In
augustus 1942 vond een kort en eenzijdig onderzoek naar de toedracht van deze
gebeurtenissen plaats, uitgevoerd door de Commissie van Onderzoek van de Staten van
Curaçao. Het rapport dat daaruit voortkwam werd begraven en de gebeurtenissen en hun
slachtoffers werden doelbewust doodgezwegen door alle betrokken autoriteiten. Bij de
parlementaire enquête over het Nederlands regeringsbeleid tijdens de Tweede Wereldoor-
log (1948) werd deze gebeurtenis niet onderzocht De krant Amigoe schreef over het
gebeuren en kreeg een verschijningsgebod van twee dagen.’’

Op 20 april 2003 werd het deel van Kolebra Bèrdè waar de Chinese begraven liggen op
aandringen van de SEOC gewijd tot erebegraafplaats. In april 2007 is de erebegraafplaats
vervolgens aangemerkt als Nationaal Monument. In 2008 werden de namen van de vijftien
slachtoffers door de SEOC in de Nederlandse WO II geschiedenis geplaatst. De gegevens
van de 15 slachtoffers die anoniem zijn begraven werden op de plaquette gezet. 
De vijftien chinezen die tijdens de opstand overleden waren:

1. Nhu Che Lin geboren in 1913 te Anhwei 
2. Yu Sio Kan geboren in 1903 te Cheiang 
3. Lan Chun geboren in 1897 te Kwantung 
4. Tchou Zao geboren in 1886 te Foochow 
5. Huang Yu Seng geboren in 1894 te Kwantung 
6. Chong Fat geboren in 1897 te Kwantung 
7. Lee Chuan geboren in 1897 te Kwantung 
8. Kaung King geboren in 1902 te Kanton 
9. Wang Ah Kuo geboren in 1896 te Fukiun 
10. Au Liang geboren in 1895 te Kwantung 
11. Asu Sen Cheng geboren in 1901 te Chekiang 
12. Chan Yam Si geboren in 1908 te Kanton 
13. Feng Che Ying geboren in 1905 te Chekiang 
14. Chong Ming geboren in 1888 te Kwantung 
15. Low Nam geboren in 1908 te Fukiun

In 2012 willigde de Raad van Ministers het verzoek van Stichting Eerherstel Oorlogs-
slachtoffers Curaçao (SEOC) in om hen te erkennen als officiële oorlogsdoden van de
Tweede Wereldoorlog. 
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12. Bijlage 2: Integrale samenvatting rapport fact finding mission 

“2. Samenvatting

Algemeen
Het Bestuurscollege heeft zich ten doel gesteld om de olieraffinage in Curaçao op duur-
zame en verantwoorde wijze te continueren, waarbij milieu en economie in evenwicht
zijn, aldus gedeputeerde Mw. van der Gen. Men wil een schoon milieu realiseren en zo
veel mogelijk werkgelegenheid behouden met een zo gunstig mogelijke uitkomst voor de
volksgezondheid. Er is om diverse redenen een gevoel van urgentie.
Het gebied waar hinder optreedt is toegenomen na de inbedrijfname van een hoge
schoorsteen op de nieuwe energiecentrale in 2003. Daarnaast hebben zich recent enkele
incidenten voorgedaan bij de raffinaderij (uitstoot cat cracker stof, mei 2004) en de nieuwe
centrale (“groene” neerslag, sept ´03 tot heden) die tot veel commotie bij de bevolking
hebben geleid, temeer daar de afhandeling door allerlei oorzaken niet optimaal was. Ook
komt er meer en meer druk vanuit de milieubeweging en de toeristische sector om funda-
mentele maatregelen te nemen.

Milieukwaliteit

Er is en blijft voorlopig wel sprake van ´non attainment areas´ waar luchtkwaliteitseisen
worden overschreden. Derhalve wordt nadrukkelijk aanbevolen om in ieder geval het
probleem niet te verergeren en - for the time being - een bouwverbod af te kondigen in de
´non attainment areas´, althans voor woonbebouwing en voor voorzieningen met buiten-
activiteiten met een hoog inspanningsniveau. Op lange termijn is het gewenst om te vol-
doen aan de internationale normen voor luchtkwaliteit.

1. De belasting met zwaveldioxide en zwevend stof (uit schoorstenen en van fakkels) is
nog niet verminderd, maar deels wel verschoven. In het nabijgelegen Marchena en omge-
ving (Veeris, Heintje Kool) is en blijft sprake van een ontoelaatbare overschrijding van in
ieder geval zwaveldioxide, met consequenties voor de ernst en het aantal luchtwegk-
lachten.
Aanvullend wordt een aantal verder weg gelegen gebieden nu ook continu belast (St
Michiel e.o.) door de nieuwe - hoge - schoorsteen. Naar verwachting vindt ook daar norm-
overschrijding plaats voor zwaveldioxide en fijn stof (PM10, PM2,5), althans naar interna-
tionale maatstaven, zodat ook hier rekening moet worden gehouden met
gezondheidseffecten.

2. Diffuse lekverliezen en morsingen van vluchtige koolwaterstoffen aan de oppervlakte:
Deze zijn wel verminderd, doordat een begin is gemaakt met de sanering van de water-
verontreinigingen. Van normoverschrijding was en is geen sprake, wel van geurhinder.

3. De geluidbelasting en het fakkelen zijn toegenomen en er hebben zich enkele forse in-
cidenten voorgedaan.
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Gezondheidssituatie en milieubeleving

Uit het klachtenonderzoek komt naar voren dat sommige klachten zijn afgenomen, maar
andere weer zijn toegenomen. Het totale beeld blijft onverminderd ernstig en het gebied
waarin de bevolking klachten ondervindt is stukken groter geworden. Een herbeoordeling
van de door Tauw/Tebodin berekende gezondheidszorgeffecten is aangewezen, zodra er
valide meetgegevens beschikbaar zijn.

De aanbevelingen van het rapport uit 1999 (Health complaints and air pollution from the
Isla refinery in Curaçao, GGD Rotterdam 1999) zijn nog niet opgevolgd, maar blijven
actueel, ook gezien de recente – forse – incidenten: Bij het incident met cat-crackerstof is
de drempelwaarde voor gezondheidseffecten vrij zeker fors overschreden. De klachten
over groene neerslag zijn inmiddels na ruim een jaar nog niet volledig opgehouden.

De milieubeweging heeft zich sinds de laatste missie (1999) sterk ontwikkeld. Er is een
gelaagde structuur ontstaan met een algemene milieubeweging, actiegerichte milieu-
groepen en buurtcomités. Er dreigt een situatie te ontstaan met verschillende kampen en
vooringenomen standpunten. Daarbij staat het overheidsoptreden in de schijnwerpers.
Er zijn maatregelen gewenst om de schijn van partijdigheid bij milieuzaken weg te nemen.
Aangeraden wordt om:

• Een open communicatiebeleid te ontwikkelen en uit te dragen, waaronder bestuurlijk,
• De vorming van een landelijke milieu-inspectie (Inspectie VoMil) te entameren, als   
tweedelijnstoezicht op de Milieudienst,
• Bij opdrachten voor milieugerelateerde projecten de mogelijkheden te scheppen voor
maatschappelijke klankbordgroepen en – waar zinvol - een second opinion te vragen.
• De klachtencoördinatie ter hand te nemen bij de milieudienst en een incident manage-
ment systeem op te zetten, incl. de bijbehorende bestuurlijke besluitvorming.

Raffinaderij; emissies en maatregelen

Alhoewel het huurcontract voor de Isla raffinaderij door RdK onlangs met 5 jaar is verlengd
(tot 2019) zonder daarbij aanvullende milieu-eisen te stellen, beamen zowel RdK als de
raffinaderij dat de huidige situatie niet lang kan worden gecontinueerd. De “milieu-in-
vesteringen” van het IRUP (Isla Refinery Upgrading Program) vastgelegd in het huurcon-
tract van 1994 zijn weliswaar inmiddels in de loop van 2003 gereed gekomen maar nog
niet volledig operationeel. Het betreft met name projecten die de stanken roetoverlast in
de directe omgeving van de raffinaderij moeten verminderen en die overeenkomstig de
afspraken in het huurcontract van 1994 al in 1999 hadden moeten worden uitgevoerd.
Door de raffinaderij is toegezegd dat de IRUP projecten op korte termijn volledig opera-
tioneel zullen zijn. Vanuit de Milieudienst zal intensief moeten worden toegezien en
gehandhaafd dat de IRUP milieuverplichtingen worden nageleefd! Overeenkomstig de
bepalingen in de huidige Hindervergunning moeten de effecten van IRUP op de omgeving
binnen 1 jaar na realisatie (dus in 2005) worden geëvalueerd door de raffinaderij. Dit zal
dienen te gebeuren door middel van metingen uit te voeren door een onafhankelijk gecer-

Buurtprofiel Asiento32



tificeerd bedrijf onder regie van RdK en de Milieudienst Curaçao, te betalen door de raffi-
naderij.

Van begin af aan is duidelijk geweest dat IRUP niet voldoende is voor de aanpak op langere
termijn. Er zal verder moeten worden geïnvesteerd om normoverschrijding in de woonge-
bieden (z.g.” non-attainment areas” ) op te heffen. Tot die tijd is een bouwverbod voor
woonbebouwing in de non attainment areas nodig, om de problematiek niet te verergeren.
Daarnaast is het voor een duurzame raffinage noodzakelijk investeringen te doen om
schonere motorbrandstoffen te kunnen produceren omdat de milieu-specificaties ( met
name m.b.t. het zwavelgehalte) die aan deze brandstoffen worden gesteld wereldwijd
steeds verder worden aangescherpt. Door RdK (zie besprekingsverslag dd 3 november
2004, bijlage 2) is aangegeven dat een z.g. vergasser, analoog aan de Shell Gasification Hy-
drogen Plant (SGHP) die recent is gebouwd in de Shell Rotterdam raffinaderij, de beste
optie is om beide doelen gelijktijdig te verwezenlijken. Bij dit proces wordt de zware brand-
stof (asfalt) die nu nog wordt verstookt door de raffinaderij en de centrale, de oorzaak van
de belangrijkste milieubelasting, omgezet in waterstofhoudend gas. Hiermee kan “schoon”
stookgas worden geproduceerd en waterstof benodigd voor nieuwe procesunits tbv de pro-
duktie van schonere benzine en diesel. Bijkomend voordeel is dat ook asfalt uit het z.g.
asfaltmeer hierin kan worden verwerkt. Door het op termijn stoken van gas in zowel de
raffinaderij als de centrale kan met betrekking tot de “schoorsteenemissies” worden
voldaan aan moderne luchtkwaliteitsnormen zoals momenteel oa van toepassing in de
EU.

(Noot: na de bespreking RdK/DCMR in Curaçao op 3 november j.l. heeft RdK op 18 no-
vember j.l. een bezoek aan DCMR gebracht waarbij de optie vergasser verder is besproken
aan de hand van gegevens over soortgelijke installaties in het Rijnmondgebied, te weten
bij Shell en Exxon)

Een vergasser is echter niet voldoende om milieuhygienisch een duurzame raffinaderij te
verkrijgen.

Behalve de aanpak van de rookgasemissies vanuit de schoorstenen zullen ook de vele
emissiebronnen van vluchtige organische stoffen (voornamelijk koolwaterstoffen)struc-
tureel moeten worden aangepakt en zal een adequate waterzuiveringsinstallatie moeten
worden gebouwd. Verder is het voor een duurzame raffinaderij noodzakelijk om de instal-
laties in goede staat van onderhoud te brengen.

De raffinaderij heeft in haar persconferentie van 2 november 2004 gesteld dat voor het
consolideren van de raffinaderij een “deep conversion” project nodig is om zowel de ho-
eveelheid te verstoken asfalt te verminderen als de produktie van laagzwavelige benzine
en diesel mogelijk te maken. Daarbij heeft men de volgende milieu verbeteringsopties
gepresenteerd:
• Vergasser $ 250 miljoen
• Rookgaswassing met zeewater $ 150 miljoen
• Reductie uitworp van vluchtige organische stoffen $ 40 miljoen
• Waterzuiveringsinstallatie $ 50 miljoen.
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Er is echter geen enkele zekerheid dat deze projecten gerealiseerd zullen worden . De Isla
raffinaderij beroept zich met betrekking tot de kosten op de z.g. 50/50 verdeelsleutel die
in het huurcontract is vastgelegd, dwz 50% van de kosten voor huurder PDVSA en 50%
van de kosten voor eigenaar en verhuurder RdK (uit de gegenereerde huuropbrengst).

Deze stellingname is echter naar de mening van de DCMR onjuist . In de eerste plaats ligt
in het huurcontract vast dat dit betrekking heeft op meerkosten van milieuvoorzieningen
als gevolg van scherpere milieuwetgeving (normstelling) in Curaçao. Er is vooralsnog geen
sprake van scherpere milieuwetgeving in Curaçao, de normering uit 1994 is nog steeds van
kracht.

Vastgelegd is verder dat additionele maatregelen getroffen moeten worden om z.g. “non-
attainment areas”, dat wil zeggen gebieden waar overschrijding van de in het huurcontract
vastgelegde luchtkwaliteitsnormen optreedt, binnen de normstelling te krijgen. Uit in-
formatie van de Isla raffinaderij blijkt dat “non-attainment areas”, ondanks de uitvoering
van IRUP zullen blijven optreden. Wij zijn van mening dat investeringen bedoeld om de
huidige vastgelegde normen te bereiken , zoals rookgasreiniging, ten laste van de raffi-
naderij moeten worden gebracht en achten de toepassing van de 50/50 verdeelsleutel hi-
erop onjuist.

Aanbevolen wordt om de huidige contractbepalingen hieromtrent aan een gedegen ju-
ridisch onderzoek te onderwerpen.

In ieder geval kunnen de opties “Deep conversion project (delayed coker) “ en “Vergasser”
zeker niet als een (volledige) milieu-investering worden beschouwd omdat deze met name
bedoeld zijn om meer betere, hoogwaardige producten te kunnen fabriceren. Gezien de
bovengenoemde problematiek van de toe te passen financieringsverdeling is nader on-
derzoek en stellingname hieromtrent belangrijk voor het bereiken van een goede onder-
handelingspositie met PDVSA .

Strategische oriëntatie

PDVSA is momenteel bezig met een concernbrede evaluatie van haar raffinagecapaciteit
waarbij ook een toekomstvisie mbt de Isla raffinaderij zal worden gevormd. Verschillende
scenario’s zijn daarbij denkbaar, waaronder de koop van de raffinaderij al of niet met een
partnermaatschappij.

Curaçao dient echter rekening te houden met het scenario dat PdVSA de raffinage zo lang
mogelijk wil voortzetten zonder bovengenoemde investeringen en met zo min mogelijk
(onderhouds)kosten. Ook is het verstandig voorbereid te zijn op een “plotseling vertrek
scenario” analoog aan het vertrek van Shell in 1985.

Zowel Curaçao als PdVSA zullen naar verwachting binnen afzienbare termijn besluiten
moeten nemen over het al of niet voortzetten van de raffinage-activiteit. Ten eerste heeft
het Bestuurscollege zich voorgenomen om een Strategische oriënterende studie te laten
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uitvoeren, om tot een goede besluitvorming te kunnen komen. De studie zal onder
toezicht van gedeputeerde mw. De Jong Elhage en RdK worden uitgevoerd en dient om de
economische en maatschappelijke ontwikkeling van Curaçao met en zonder raffinaderij
naast elkaar te zetten. De “Terms of Reference” van deze studie zullen zorgvuldig moeten
worden vastgesteld rekening houdend met alle te kapitaliseren maatschappelijke belang-
en, met name ten aanzien van hinderaspecten, gezondheidsaspecten en ontwikkeling van
het toerisme.

Ten tweede heeft de gedeputeerde Mw. van der Gen het initiatief genomen om een z.g.
Taskforce in te stellen die het Bestuurscollege bij de verdere besluitvorming moet gaan
adviseren. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de betrokken ambtelijke Diensten
en op ad hoc basis ook de RdK en PdVSA. De Gedeputeerde heeft aangegeven dat aanslui-
tend ook andere belangengroeperingen zullen worden betrokken in de afweging.
Geadviseerd wordt om in het 1e halfjaar 2005 besluiten te nemen over :
• Een evaluatie van de recente incidenten (Noot: waaronder de brand van 18 

november j.l.) en noodzakelijke vervolgacties waaronder een incident management
systeem;

• De “terms of reference” voor de Strategische oriënterende studie;
• De evaluatie van de IRUP projecten en het vaststellen door middel van metingen 

van de “nonattainment areas” overeenkomstig het huurcontract en de Hinderver-
gunning;

• Een verdere uitwerking van de voorgestelde verbeteropties, met name betreffende
de termijn van implementatie en de financieringsconstructie;

• Een uitwerking van de tijdelijke maatregelen, met name het bouwverbod in non 
attainment areas.

• De inrichting van immissie-meetstations om luchtkwaliteitsnormen te controleren,
zo mogelijk gebruik makend van de meetvoorzieningen nodig voor de evaluatie 
van IIRUP;

• Een plan van aanpak voor een maatschappelijke discussie over de toekomst van het
Isla-terrein;

• Een nieuwe Hindervergunning.

Een nieuwe Hindervergunning moeten worden opgesteld conform het bepaalde bij de
Hindervergunning 1997 dat binnen 5 jaar een aanscherping zal plaatsvinden. De Milieu-
dienst Curaçao heeft hier inmiddels een aanvang mee gemaakt In tegenstelling tot recente
berichten in de locale pers is de DCMR hier (nog) niet bij betrokken. Duidelijk is dat er
voorlopig geen structurele verbetering van de milieusituatie zal worden bereikt omdat de
implementatie van verbeteropties jaren vergt.

Gezien de voortdurende normoverschrijding, de incidenten, de wijze van opereren van de
raffinaderij en de vele gegronde klachten uit de benedenwinds gelegen gebieden zijn 
stringente voorschriften in de nieuwe Hindervergunning noodzakelijk . Het betreft onder
meer voorschriften die destijds bij de Hindervergunning 1997 zijn geadviseerd maar onder
druk van PDVSA door het toenmalige Bestuurscollege zijn geschrapt.
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Deze voorschriften dienen met name om de wijze van opereren bij (dreigende) normover-
schrijding en hinder aan te passen door de inzet van (duurdere) laagzwavelige brandstof
en capaciteitsbeperking , onder meer het invoeren van z.g. “codemaatregelen” bij ongun-
stige meteo-condities analoog aan de succesvolle toepassing in het Rijnmondgebied. Kern
van de nieuwe Hindervergunning zijn dus operationele restricties om met de bestaande
voorzieningen( inclusief IRUP)en de bestaande normstelling zo milieuverantwoord mo-
gelijk te produceren. Daarnaast zullen verbeteropties (investeringen) moeten worden vast-
gelegd die afgeleid kunnen worden van de huidige contracten na (juridische) duidelijkheid
over de financiering.

Omdat een effectieve handhaving van de Hindervergunning momenteel onder meer be-
moeilijkt wordt vanwege de beperkte sanctiemogelijkheden (boete < 10.000 NAF), dient
te worden nagegaan hoe de huidige wet- en regelgeving op dit punt kan worden aangepast.
Met name het opleggen van bestuurlijke dwangsommen zoals met succes in Nederland
wordt toegepast kan daarbij worden overwogen. 

Verder is een versterking van de Milieudienst Curaçao noodzakelijk met name om ade-
quaat op te kunnen treden bij incidenten, klachtenbehandeling en handhaving. Het be-
treft met name de versterking van het management en het uitbreiden en opleiden van de
medewerkers belast met het toezicht op de raffinaderij en de CUC centrale.”

13. Bronverwijzingen

i   http://www.archiefvriend.com/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=16&Itemid=17

ii  http://www.dodenakkers.nl/artikelen/buitenland/255-curacao.html
iii http://www.gcmonitor.org/article.php?id=92
iv http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuramp
v  www.nationaalmonumentcuracao.com
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