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> Retouradres    

 

De Minister-President van Curaçao 

De heer Whiteman 

Fort Amsterdam  Willemstad 

Curaçao 

 

Geachte heer Whiteman, 
 
Tijdens het begrotingsdebat in de Tweede Kamer op 7 en 8 oktober jl. zijn zorgen 
uitgesproken over de situatie rond de Isla raffinaderij. Door middel van deze brief 

informeer ik u hierover en ik verbindt hieraan tevens het eerder gedane aanbod 
tot ondersteuning van uw regering bij het oplossen van de vraagstukken waarvoor 

u in deze kwestie gesteld bent. 
 
In het begrotingsdebat is de motie Hachchi/Van Raak aangenomen, waarin de 
regering wordt verzocht om pro-actief samen met Curaçao scenario's te 
ontwikkelen op basis waarvan binnen afzienbare tijd een besluit kan worden 
genomen om de problemen bij de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen. Ik ben 
mij ervan bewust dat uw regering druk doende is het door u gekozen 

voorkeursscenario van modernisering van de raffinaderij vorm te geven. Dat de in 
de Kamer bestaande zorgen door u worden gedeeld, heb ik mogen ervaren in het 
gesprek dat ik onlangs met u had in Den Haag. Het gaat om een ingewikkeld 
vraagstuk: naast aspecten van milieu en gezondheidszorg, spelen ook sociale, 
economische en financiële factoren een belangrijke rol. 

 

In lijn met de motie wil de Nederlandse regering u expliciet steun en expertise 
aanbieden bij het uitwerken van de plannen en het tegengaan van de overlast, 
zoals dat in het verleden ook al gebeurd is door ondersteuning te bieden bij het 
versterken van de milieudienst en de SEI-bijdrage aan het Ecorys rapport uit 
2012. Daarbij wil ik overigens benadrukken op geen enkele wijze afbreuk te willen 
doen aan de autonome verantwoordelijkheid van Curaçao op dit beleidsterrein. 
 

De manier waarop Nederland concreet zou kunnen helpen om te komen tot een 
duurzaam scenario voor de raffinaderij en de inwoners van uw land verken ik 
graag verder met u tijdens mijn bezoek aan Curaçao volgende week.  

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

dr. R.H.A. Plasterk 

 

Cc:  De voorzitter van de Tweede Kamer der Generaal 


