
Dit stelt Arjan Linthorst, che-
misch adviseur en secretaris van
de Stichting Schoon Milieu Op
Curaçao (Smoc) die tot doel
heeft de milieuvervuiling op Cu-
raçao terug te dringen en in het
bijzonder de vervuiling van de
olieraffinaderij (Isla). 

Uit een overzicht over de peri-
ode mei 2014 blijkt dat er weer
een aantal schendingen zijn van
de milieukwaliteitsnormen, zo-
als bepaald door de World He-
alth Organization (WHO). Voor-
al bij het meetstation vlak onder
de Isla-rook, namelijk bij de
Joodse begraafplaats Beth
Chaim, zijn grote uitschieters
waar te nemen tussen 5 en 6
mei, 9 en 10 mei, van 12 tot en
met 15 mei en met als hoogste
uitschieter tussen 23 en 24 mei.
Volgens de WHO-richtlijnen
mag een persoon over een perio-
de van 24 uur niet worden bloot-
gesteld aan een gehalte zwavel-
dioxide dat hoger is dan (ge-
middeld) 20 microgram per
kubieke meter. Linthorst schrijft
in zijn laatste commentaar over
mei 2014: ,,Zijn de hier gemeten
waarden uitzonderingen? He-
laas niet. Zelfs sinds Shell, zijn
burgers blootgesteld aan deze
vervuilde lucht. Naar aanleiding
van het Statuut artikel 43, moet
de Nederlandse premier Mark
Rutte de Curaçaose regering
dwingen om deze raffinaderij
onder toezicht te stellen, zeker
als de mensenrechten worden
geschonden.” En zo vervolgt
Linthorst, die Rutte medeverant-
woordelijk stelt: ,,Rutte is op de
hoogte, maar de internationale
politiek niet. Rutte handelt voor-
alsnog niet, en zo kan het SO2-
verhaal door blijven gaan.”

In 2010 werd in hoger beroep
gevonnist dat de raffinaderij bij
overschrijding van de milieu-
normen voor zwaveldioxide op
jaarbasis een boete van 75 mil-
joen gulden moet betalen. ,,De

raffinaderij handelt onrechtma-
tig en is verantwoordelijk voor
ziekte en vroegtijdige doden”, al-
dus Smoc.

Ook tegen het Land Curaçao
zijn rechtszaken aangespannen
omdat de Curaçaose overheid
weigerde de WHO-normen te
handhaven. In hoger beroep is

Smoc in 2010 in het gelijk ge-
steld. De overheid heeft zich
toen neergelegd bij het vonnis
en aangekondigd te zullen hand-
haven. Als belangrijkste resul-
taat is sinds 1 januari 2010 meet-
apparatuur opgesteld waarvan
de resultaten online te volgen
zijn op www.luchtmetingencu-
racao.org. Van handhaven zelf
lijkt nog weinig te komen, zo
blijkt uit de metingen. Zwaveldi-
oxide is het belangrijkste ver-
brandingsproduct van zwavel in
lucht. Het komt met name vrij
bij het verbranden van zwavel-
houdende fossiele brandstoffen,
zoals sommige soorten aardolie.
Zwaveldioxide is een kleurloos
gas met een scherpe karakte-
ristieke reuk en het werkt, ook in
lage concentraties, al vrij sterk ir-
riterend op de longen.
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Advertentie

Teamwork organiseert van 9 juni tot en met 13 juni De Week van 
het Operationeel Management. In deze week staat de operationeel 
manager, die zo belangrijk is voor de productiviteit van uw 
organisatie, in het middelpunt van de belangstelling. Tijdens deze 
intensieve trainingsweek krijgt u instrumenten aangeboden 
die u snel en effectief direct in de praktijk kunt toepassen. 

Onze trainingen 
Thema 1: Persoonlijke Effectiviteit 9 en 10 juni 
Thema 2: Projectmanagement 12 juni
Thema 3: Leidinggeven en Motiveren 13 juni

 
Kosten 
Thema 1 Nafl. 950,-
Thema 2 Nafl. 495,-
Thema 3 Nafl. 495,-
Thema 1, 2 en 3 Nafl. 1.750,-

Genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal, certificaat en lunch

Voor vragen en meer informatie kunt u bellen naar +5999 4616645 of 
mailen naar info@teamworkcuracao.com.

Voor wie?
Als operationeel 
manager staat u 
boven de uitvoerende 
medewerkers, u moet 
het primaire proces 
begeleiden en aansturen.
U heeft affiniteit met 
het proces maar u bent 
doorgegroeid vanuit het 
team van uitvoerend 
medewerkers. U bent 
regelmatig op de 
werkvloer te vinden, niet 
alleen voor dagelijkse 
aansturing maar ook om 
te zien wat er speelt. 
 
Wat kunt u 
verwachten?
Tijdens De Week 
van het Operationeel 
Management leert u 
rondom 3 thema’s enkele 
essentiële facetten 
van management 
en leiderschap om 
de productiviteit en 
kwaliteit van uw team te 
vergroten.

De Week van het  
Operationeel Management

Teamwork Curaçao N.V.  
Scharlooweg 75, Curaçao
+5999 4616645 
www.teamworkcuracao.com 
info@teamworkcuracao.com
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‘Te veel SO2 in de
lucht door de Isla’
Linthorst: Rutte verantwoordelijk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Isla-raffinaderij heeft volgens de laatste metingen, weer enorme hoe-
veelheden zwaveldioxide (SO2) de lucht in gezonden. 

Wilsoe leidt
delegatie 
bij Ipko
Van onze correspondent
Den Haag - De Curaçaose Sta-
tendelegatie die deze week in
Den Haag aan het Interparle-
mentair Koninkrijksoverleg (Ip-
ko) deelneemt, wordt geleid
door Elmer Wilsoe (Pueblo So-
berano). Verder reizen mee Sta-
tenvoorzitter Mike Franco
(PAIS), Charles Cooper (MAN),
Amerigó Thodé (MFK), Zita Je-
sus-Leito (PAR), Alex Rosaria
(PAIS), Humphrey Davelaar
(PNP), Omayra Leeflang en
Glenn Sulvaran (beiden ex-
PAR). Bij de andere delegaties
vallen een aantal zaken op: Zo
ontbreekt de Arubaanse opposi-
tieleidster Evelyn Wever-Croes
(MEP) die tijdens het in januari
in Willemstad gehouden Ipko in
opspraak raakte door partijpoli-
tieke standpunten op officieel
briefpapier van het parlement te
verspreiden. Afwezig is ook haar
partijgenoot Glenbert Croes die
in Nederland bekendheid geniet
als boezemvriend van vader en
zoon Desi en Dino Bouterse.
Was het voorheen Hero Brink-
man die menig relletje veroor-
zaakte, de huidige volgelingen
van Geert Wilders vinden het Ip-
ko verkwisting van geld, tijd en
energie. Bij de Sint Maartense
delegatie valt de aanwezigheid
op van Patrick Illidge die onder-
werp is van strafrechtelijke ver-
volging.

Eerbetoon Leo Floridas

De gezondheidsgoeroe Leo Floridas is vorige week door de nationa-
le bibliotheek gehuldigd voor zijn jarenlange inzet om mensen
bewust te maken van een gezond lichaam en een gezonde geest.
Floridas verzorgde ook een programma waarin hij over techniek
sprak. Hij publiceerde ook een Papiamentstalig boek over onder
andere wiskundige begrippen. FOTO´S TICO VOS 

De metingen over de maand
mei 2014.


