
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsverordening voorzieningen heropening 
olieraffinaderij 
 
De Raad van Advies heeft op 14 september 2016 advies uitgebracht over de ontwerp-
landsverordening voorzieningen heropening olieraffinaderij. 
 
In het ontwerp is een aantal noodzakelijk regelingen in het kader van de voorgenomen 

heropening van de raffinaderij (lees: exploitatie van de raffinaderij door CITGO) te San Nicolas 

opgenomen. Geregeld worden: (1) een machtiging aan de regering om de Refineria di Aruba 

N.V. (RDA) op te richten (welke op zijn beurt de olieraffinaderij en een olieoverslagterminal zal 

verhuren aan CITGO), (2) de erfpachtverlening en overdracht van de door het Land van Valero 

verkregen activa aan de RDA, (3) de goedkeuring van de Staten voor de overeenkomsten die de 

regering heeft gesloten met CITGO en met Valero en (4) de nodige aanpassing van bestaande 

wetgeving in het kader van de exploitatie van de raffinaderij door CITGO.  

De Raad van Advies heeft zich ten aanzien van het ontwerp voornamelijk uitgesproken over de 

mogelijke financiële consequenties van de met CITGO afgesloten overeenkomsten voor het 

Land. De gegeven garanties van het Land aan CITGO lijken geen voorafgesproken financieel 

maximum te hebben en het is ook niet duidelijk hoe hoog de eventuele schoonmaakkosten van 

de raffinaderijterreinen en de ontmantelingskosten van de raffinaderij voor het Land zullen zijn.  

De Comptabiliteitsverordening 1989 bepaalt dat de regering eerst een machtiging van de Staten 

nodig heeft alvorens zij dit type overeenkomsten met Valero en CITGO kan aangaan. Nu deze 

overeenkomsten al gesloten zijn, merkt de Raad van Advies op dat met het voorstel geen sprake 

is van het verkrijgen van een machtiging van de Staten (vooraf), maar dat er eerder sprake is van 

een bekrachtiging van de overeenkomsten door de Staten (achteraf).  

 

De  Raad van Advies heeft tot slot in zijn advies overige opmerkingen van juridisch-technische 

aard opgenomen, waaronder het feit dat met het voorstel de mogelijkheid vervalt dat de 

raffinaderij (CITGO) publiekrechtelijk gehouden kan worden aan de regels aangaande hinder en 

overlast zoals opgenomen in de Hinderverordening.  

 

Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 

‘De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in 

overweging het aan de Staten te bieden, nadat met het advies van de Raad rekening zal zijn 

gehouden.’ 


