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De BOO is de centrale die
luchtdruk, stoom en stroom aan
de raffinaderij levert en die on-
der overheids-nv Refineria di
Kòrsou (RdK) valt.

,,De raffinaderij heeft al in
2004 nadat een bewoner van
Veeris zich over de substantie
beklaagde, aan de Milieudienst
gemeld dat het spul afkomstig 
is van de BOO”, aldus Gijsber-
tha. Een vrouw belde een tijdje
terug tijdens de wekelijkse
radio-uitzending van premier
Ivar Asjes bij Direct om zich
over de substantie te beklagen
die zij zelf als groene olieverf
omschrijft. Na de klacht bezoch-
ten de premier en minister Ben
Whiteman van Gezondheid, Mi-
lieu en Natuur de vrouw in de
wijk om zelf poolshoogte te ne-
men. Daarbij is toegezegd dat de
zaak verder onderzocht zal wor-
den.

De nieuw aangetreden direc-
teur Jose van den Wall-Arne-
mann van RdK wilde geen com-
mentaar leveren op de vraag of
de BOO inderdaad verantwoor-
delijk is voor de neerslag van het
groene substantie en wat de
overheids-nv hiertegen kan
doen. ,,Ik ben me op dit mo-
ment nog aan het inwerken bij
RdK en geef liever geen com-
mentaar om te voorkomen dat ik
onjuiste informatie verstrek.
Daarbij komt dat premier Asjes
heeft toegezegd dat de zaak
onderzocht zal worden, tegen de
tijd dat hij de zaak heeft afge-
rond ben ik wel bereid om com-
mentaar te geven.”

De Milieudienst verklaarde
desgevraagd, vandaag tijdens
een onderhoud met de Isla het
punt van de groene substantie te
willen bespreken. De dienst kon
niet aangeven of er monsters
van het spul genomen zullen
voor nader onderzoek. Volgens
de dienst is het voor het eerst dat
een inwoner van Wishi Marche-

na zich over de groene substan-
tie heeft beklaagd.

Navraag bij de Stichting
Schoon Milieu op Curaçao
(Smoc) leerde dat de organisatie
vooralsnog niets doet met be-
trekking tot de groene substan-
tie die is aangetroffen. Voorzit-
ter Peter van Leeuwen verwees
naar een rapport uit 2004, waar-
in al melding werd gemaakt van
de groene substantie. Volgens
Van Leeuwen is het fenomeen al

langer bij de overheid bekend
maar blijven maatregelen
achterwege. Minister Whiteman
was gisteren niet bereikbaar
voor commentaar.

‘Groene smurrie
Marchena van BOO’
Al in 2004 werd melding gemaakt van substantie
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De groene smurrie aan de deur en het hekwerk bij een woning van een
vrouw in Marchena, is 100 procent zeker niet van Refinería Isla afkomstig maar van
de BOO. Dat heeft woordvoerder Kenneth Gijsbertha van Refinería Isla tegenover deze
krant verklaard. 

Opstelten ziet geen kwaad in VVD-plan
Van onze correspondent
Den Haag - Minister Ivo Opstel-
ten (VVD) van Veiligheid en

Justitie ziet geen kwaad in 
het voorstel van de Tilburgse
VVD-afdeling om agenten vrij 

te maken die zich volledig 
gaan richten op het bestrijden
van criminaliteit onder Antilli-
aanse en Marokkaanse inwo-
ners.

Gealarmeerd door het Over-
legorgaan Caribische Nederlan-
ders (OCaN) sloegen de Tweede
Kamerleden Karabulut en Kooi-
man (beiden SP) aan. Zij stelden
schriftelijke vragen waarin zij
Opstelten en minister Lodewijk
Asscher (PvdA) van Integratie
vroegen of zij ‘het normaal vin-
den om bevolkingsgroepen bij
voorbaat verdacht te maken en te
criminaliseren’.

Opstelten wijst er in zijn ant-
woord op dat het kabinet in het
verleden specifiek doelgroepen-
beleid heeft gevoerd. ,,35 Ge-
meenten die participeerden in
de ‘Aanpak Antilliaans- en Ma-
rokkaans Nederlandse risicojon-
geren’ hebben daarvoor midde-
len ontvangen. Tilburg was een
van deze gemeenten. De kennis
en ervaringen uit deze periode
zijn nu ingebed in het reguliere
beleid.”

Volgens de bewindsman kun-
nen gemeenten kunnen nu on-
der andere op basis van deze er-
varingen maatwerk leveren
binnen dat reguliere beleid. ,,Ef-
fectiviteit van beleid staat voor-
op. We moeten er uiteraard voor
waken dat een gerichte aanpak
op deze groepen zou leiden tot
het maken van ongerecht-
vaardigd onderscheid”, aldus
Opstelten die het verzoek van de
vragenstellers om het VVD-plan
te verwerpen niet honoreert.
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OVERIGE DAGEN:

Vliegers als warme broodjes
Raffy bij het drukke
kruispunt Biesheuvel
verkoopt vliegers als
warme broodjes. Het
is nog even ‘kuares-
ma’ met de traditio-
neel harde wind en
dus vliegertijd. Daar
komt bij dat gisteren
de laatste schooldag
was voor de paasva-
kantie en verschillen-
de scholen ervoor
kozen om gezamenlijk
te gaan vliegeren. De
handgemaakte vlie-
gers zijn gewild onder
de jongeren omdat ze
zo kleurrijk zijn. 
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