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Advertentie

C O M M E N T A A R

Hoopgevend (1)
Het is hoopgevend dat premier Gerrit Schotte (MFK)
ten aanzien van de Isla-problematiek transparant lijkt
te gaan beginnen. Zijn uitspraak in het gesprek met
stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) dat, indien
hij moet kiezen tussen gezondheid of economie, ge-
zondheid vóór gaat is belangrijk. En hij laat de in 2008
in het kader van het Sociaal Economisch Initiatief
(SEI) afgesproken, maar door de vorige regering niet
uitgevoerde uitwerking van de drie scenario’s (upgra-
ding, nieuwbouw, sluiting/ontmanteling/sanering/
ontwikkeling), uitwerken. Een toezegging die al in
2005 werd gedaan door de toenmalige premier, die de
Strategische Oriëntatie Studie (SOS) liet opstellen als
onderliggende studie om een visie op de toekomst -
met of zonder raffinaderij - te ontwikkelen.
Zorgvuldigheid is bij het uitwerken van de scenario’s
van het allergrootste belang, immers de keuze wordt
hierop gebaseerd en bepaalt een zeer belangrijk deel
van de economische en sociale toekomst van Curaçao.
Schotte heeft, door politieke druk vanuit Den Haag,
Ecorys onder grote tijdsdruk een rapport laten opstel-
len. Doel dient te zijn schone lucht, grond en water.
Met of zonder raffinaderij, waar die ook staat en wie
ook de exploitant is. Het is duidelijke taal van Schotte
dat hij onderkent dat in beide gevallen aan internatio-
nale normen moet worden voldaan. Dat brengt enorm
veel met zich mee. In de SOS bleek zelfs een investe-
ring van 1,5 miljard dollar ontoereikend om aan de
milieunormen te kunnen voldoen. Isla/PdVSA zelf
heeft altijd nadrukkelijk gesteld dat indien aan interna-
tionale normen moet worden voldaan de raffinaderij
zal moeten sluiten. En wie kan dat beter weten?
Het wordt tijd het ‘gedurfde scenario’, alternatieve
ontwikkeling van het Schottegat, nader uit te werken.
Zelfs indien de Isla wordt afgebroken en opnieuw
opgetrokken op het Schottegatterrein, komt volgens
experts minstens 75 procent van dit gebied vrij voor
andere doeleinden. Dat Schotte daar rekening mee
houdt, blijkt uit het feit dat hij deze week ook de
Greentowngroep heeft ontvangen. Daarom dient de
premier vooralsnog het voordeel van de twijfel te
worden gegund en moet de gemeenschap kunnen
vertrouwen op een degelijk onderzoek naar wat het
beste is voor de bevolking van Curaçao. Dat vertrou-
wen mag zij ook hebben zolang er transparantie is en
hij woord houdt. Het is aan Schotte om te laten zien
wat hij doet en waarom hij het doet. Zodra de scher-
men worden dichtgetrokken, wordt hij ongeloof-
waardig.

MAANDAG deel 2

Donderdag
Kamerdebat
screening
Van onze correspondent
Willemstad/Den Haag - De Tweede Kamer debatteert
donderdag over de screening van het kabinet Schotte en
de begrotingsperikelen van Sint Maarten en dat alles in
het licht van de waarborgfunctie.

Twee weken geleden
kreeg Ronald van Raak
(SP) ruime steun voor zijn,
mede namens André Bos-
man (VVD), ingediende
verzoek om een spoedde-
bat te houden over de inte-
griteit van de Curaçaose
ministersploeg én de moei-
zame totstandkoming van
de begroting van Sint
Maarten. Vanwege de over-
volle agenda leek van spoed

weinig te komen: Het de-
bat kwam met vele andere
onderwerpen op de ‘wacht-
lijst’ te staan. Het eerder
deze week naar buiten ge-
komen bericht dat het Col-
lege financieel toezicht
(Cft) de Sint Maartense be-
groting opnieuw heeft af-
gekeurd, was voor Bosman
aanleiding om er op aan te
dringen het debat toch op
een zo kort mogelijke ter-

mijn te houden. ,,Er is een
sense of urgency”, betoog-
de hij woensdag in de Ka-
mer. De Kamerbrede steun
die de VVD’er kreeg, heeft
Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet er toe overgehaald
het onderwerp voor don-
derdag op de agenda te
plaatsen, zo bleek gisteren.
Minister Piet Hein Donner
(CDA) van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-

ties is gevraagd voor het de-
bat per brief zijn visie op de
te bespreken kwesties te
geven. Kritisch volger van
met name de financiële si-
tuatie op Sint Maarten Bos-
man begaf zich gisteren
overigens in ‘het hol van de
leeuw’. Op uitnodiging van
Gevolmachtigde minister
Mathias Voges bracht hij
een kennismakingsbezoek
aan het Sint Maartenhuis.

André Bosman werd op het Sint Maartenhuis
hartelijk ontvangen door Gevolmachtigde
minister Voges. FOTO RENÉ ZWART

Tweede controle dit jaar in gevangenis
Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - De politie
heeft donderdagochtend
voor de tweede keer dit jaar
een intensieve controle ge-
houden in blok 2 van Sen-
tro di Detenshon i Korek-

shon (SDK), de gevange-
nis. Dat heeft Alfred Sua-
rez, de woordvoerder van
de politie, desgevraagd be-
vestigd. Tijdens de controle
heeft de politie vier tele-
foons, verschillende pakjes
marihuana en hasj, opla-

ders en steekwapens ge-
vonden. De steekwapens
waren voornamelijk van ij-
zer gemaakt. Alle aange-
troffen artikelen zijn in be-
slag genomen. Volgens Su-
arez is het onmogelijk te
zeggen of de gevangenen

in wiens cel de geconfis-
queerde artikelen zijn aan-
getroffen een extra straf
krijgen. ,,Het probleem is
vaak dat we de artikelen in
de cel aantreffen en niet op
de persoon zelf. Dat maakt
de situatie moeilijker.”

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - De prestaties
van het tennisduo Jean Ju-
lien Rojer en Eric Butorac
bij de Australian Open,
hebben geleid tot een enor-
me sprong vooruit in de
ranking. Het koppel schoof

op de ATP dubbel ranking
van de 41ste naar de 32ste
plaats. Op de lijst van de
Doubles Team Ranking is
het paar van nummer 18
naar nummer 3 gestegen.

Rojer en Butorac zullen
niet meer zoals eerst ge-
pland spelen in Johannes-
burg Zuid-Afrika en daar-
na in Rotterdam. Het duo
heeft nu besloten deel te

nemen aan enkele toer-
nooien in de Verenigde
Staten, waaronder San Jose
ATP 250, Memphis ATP
500, Delray Beach ATP
250, Indian Wells ATP
1000 en Miami ATP 1000.
De laatste twee vallen in de
Master series.

Tennisduo stijgt op lijst


