11

Antilliaans Dagblad Zaterdag 5 februari 2011

Curaçao

Van Aanholt
naar Pan
Am Games
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad/Miami – De Curaçaose

Philipine van Aanholt
heeft zich tijdens de Rolex Olympic Classes Regatta in
Miami gekwalificeerd voor de Pan Am Games die in
oktober in Guadalajara, Mexico zal plaatsvinden.

Tijdens de
veld mee. BuiPan Am zullen
ten kwalificatie
behalve
Van
voor de Pan Am
Aanholt
ook
Games was het
zeilsters uit Arevenement voor
gentinië, BraziVan
Aanholt
lië, Guatemala,
een graadmeter
US Virgin Isom te kijken
lands, Mexico,
waar ze staat
Peru, Uruguay,
tussen
veelal
de Verenigde Philipine van Aanholt zeilde in
professionele
Staten en Vene- haar tweede Olympische World zeilers
met
zuela in de La- Cup Regatta in het midden van olympische amser Radial zei- het veld mee.
bities.
,,Mijn
len voor een
kracht ligt duimedaille. Aan het evenement in delijk bij mijn tactisch inzicht,
Miami, dat onderdeel uit maakt goede starts en bootsnelheid bij
van de World Cup voor Olympi- lichte wind. Aan mijn boatsche en Paralympische zeilers, handling, coördinatie en fitheid
deden meer dan 800 deelne- moet ik duidelijk nog werken
mers mee uit 52 landen. In de om op dit niveau met de top mee
olympische Laser Radial, won de te kunnen”, aldus de studente
Amerikaanse Paige Reily, Fran- Bedrijfskunde. ,,Tot aan de eerçaise Sarah Steyaert pakte het ste boei, kon ik prima vooraan
zilver en de bronzen medaille mee komen, maar daarna viel ik
ging naar Evi van Acker uit Bel- steeds verder terug in het veld.”
gië. De voor het Olympische cirDe kwalificatie voor de Pan
cuit nog jonge Philipine van Am Games is voor Van Aanholt
Aanholt, zeilde in haar tweede in ieder geval een mooie opstap
Olympische World Cup Regatta naar de Olympische Spelen in
in het midden (32ste) van het 2012 in Londen.

Philipine, hier samen met haar broer Ard, komt uit een zeilersfamilie.
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Flinke kritiek
op Davelaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kritiek van Statenlid Humphrey Davelaar
(PNP) op de brief van premier
Gerrit Schotte aan minister
Donner van Koninkrijksrelaties
over de toekomst van de olieraffinage op Curaçao is ongefundeerd. Dat stellen Norbert George (oud DP-leider en voorzitter
van Humanitaire Zorg Curaçao)
en Peter van Leeuwen (voorzitter van Smoc). In zijn brief aan
Donner schreef Schotte dat hij
drie opties met betrekking tot de
raffinaderij wil verkennen: upgrading, nieuwbouw op een andere locatie of geheel stoppen
met olieraffinage. In de ogen
van Davelaar, zo meldde de Amigoe eerder deze week, bevat de
brief oude informatie omdat
reeds een besluit hierover zou
zijn genomen, namelijk dat sluiten van de raffinaderij geen optie is. In een analyse die Norbert
George op Facebook heeft geplaatst verwijst hij naar een passage uit het Sociaal Economisch
Initiatief (SEI) waarin staat vermeld dat Curaçao in 2008 een
visie zal opstellen ten aanzien
van de raffinaderij waarin ook
rekening moet worden gehouden met een eventueel verdwijnen van de raffinaderij. George:
,,En vergeet niet dat het SEI door
de
voormalige
regering
PAR/PNP/FOL is goedgekeurd
en dus ook door dhr. Davelaar
die nota bene gedeputeerde was
belast met de raffinaderij.”
George vraagt zich af als in
2006/2007 al was besloten dat
de raffinaderij open moest blijven onder de voorwaarde dat erin geïnvesteerd zou worden,
waarom Davelaar dan akkoord is
gegaan met het SEI. ,,Je zegt dat
in 2006/2007 al besloten is dat
de raffinaderij moet openblijven, en dan zeg je in
2008/2009 dat ook de optie
‘sluiting’ moet worden onderzocht en voor het doen van dit
onderzoek vraag je Nederland nota bene -1 miljoen gulden.”
George verwijst voor dit laatste
naar pagina 35 uit het SEI.
Volgens George zijn er bovendien diverse rapporten (hij
noemt er zeven) waarop Nederland zich baseerde om druk uit
te oefenen om de raffinaderij te

Advertentie

Het bestuur van de Indische Vereniging Curaçao (I.V.C.) roept haar leden op voor
het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op 26 februari a.s. in de aula
van het Radulphus College aan de Cas Coraweg 57. Aanvang: 20.00 uur.

Agendapunten:

1. Opening
2. Bestuursmededelingen
3. Notulen ALV 2010
4. Jaarverslag voorzitter 2010
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Décharge penningmeester

08. 50-Jarig jubileum
09. Pauze
10. Verkiezing bestuursleden
11. Verkiezing kascommissie
12. Bespreking evenementen 2011
13. Rondvraag
14. Sluiting

In zijn brief aan minister Donner schreef premier Schotte dat hij
drie opties met betrekking tot de raffinaderij wil verkennen: upgrading, nieuwbouw op een andere locatie of geheel stoppen met olieraffinage.
FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
sluiten en niet zoals Davelaar beweerde één rapport dat dertig
jaar oud is. George: ,,Kortom,
wie voorziet wie nu van oude (of
misleidende) informatie. Foei
Davelaar, foei.”
Ook Peter van Leeuwen van
Smoc acht de kritiek van Davelaar ongegrond. Smoc borduurt
verder op de analyse van Norbert
George en voegt er deel 2 aan
toe: ‘Nog meer leugens van Davelaar’. Zo stelde Davelaar dat eigen meetapparatuur de mogelijkheid gaf om de huurder van
de raffinaderij, PdvSA, te houden aan milieunormen. Maar
volgens Van Leeuwen heeft Davelaar in zijn hoedanigheid als
gedeputeerde altijd al over meetgegevens beschikt, namelijk die
van Isla/PdVSA zelf. ,,De milieunormen werden en worden
ernstig overschreden, maar er
werd en wordt niet gehand-

haafd. Smoc heeft dit ook uitvoerig met Davelaar besproken en
hem alle gegevens gegeven. Hij
heeft er nooit iets mee gedaan.
En dus blijven er minimaal achttien doden per jaar te betreuren.”
Ook met de bewering van Davelaar dat voormalig staatssecretaris Ank Bijleveld goed op de
hoogte was van de trajecten die
door Curaçao werden bewandeld, maakt Van Leeuwen korte
metten. ,,Dat was zij dus niet, ze
werd stelselmatig voorgelogen,
zo bleek uit de gesprekken die
zij ook altijd met Smoc voerde.
Smoc heeft haar de juiste informatie gegeven en die hebben geleid tot moties en dreigend ingrijpen. Waarom? Omdat Davelaar en zijn voorgangers
helemaal niets hebben uitgevoerd om de milieuproblematiek aan te pakken.”

‘Transparant en constructief’
Vanwege kritiek van de huidige regering op de vorige
regering op het energiebeleid
(de portefeuille van PNP’er
Humphrey Davelaar toen hij
gedeputeerde was) heeft
Davelaar, zo stelt hij in een
gisteren verstuurd persbericht, besloten ‘alles relevante documenten’ vrij te geven.
,,Tijdens de regeerperiode
van 2007-2010 waar de PNP
deel van uitmaakte zijn er
inspanningen gedaan om
onze raffinaderij Isla te behouden als een raffinaderij
vrij van vervuiling, die zwavelproducten volgens internationale norm produceert
zowel voor de lokale als internationale markt en ook dat
de raffinaderij meer fiscale

en macro-economische opbrengsten oplevert.”
Bij het persbericht heeft
Davelaar onder meer de
rapportage ‘Een energiebeleid voor Curaçao. Beleidsvisie, doelstellingen en maatregelen’ uit 2009 bijgevoegd.
De rapportage is het eindrapport van de Energiedialoog
Curaçao die liep van juni
2008 tot januari 2009. De
opdrachtgever van het rapport was Refineria di Kòrsou.
Het rapport werd opgesteld
door het Nederlandse Instituut voor Milieuvraagstukken. Davelaar zet de documenten ook op Facebook
‘aangezien politici meer
transparant en constructief
worden voor de bevolking’.

