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VOORWOORD 
In het kader van de deeltijdstudie planologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik in 
de periode juli 2012 tot en met juli 2013 onderzoek gedaan naar mogelijke visies die er 
bestaan onder actoren over toepassing van duurzame energie op Curaçao. Er zijn op 
Curaçao verschillende actoren binnen de belangenstructuur van energievoorziening te 
onderscheiden zoals overheden, maatschappelijke organisaties of NGO’s, de media, 
onderwijsinstellingen, onderzoek- en onderwijsinstanties, bedrijven, gezondheidszorg, 
industrie en de gemeenschap. In het kader van mijn onderzoek heb ik diverse 
sleutelactoren op zowel Curaçao als in Nederland geïnterviewd die direct of indirect 
betrokken zijn bij de energievoorziening op het eiland. 
 
Op Curaçao, waar ik jarenlang woonde en naar school ging, waren de milieuaspecten 
van de olieraffinaderij voelbaar wanneer de windrichting veranderde. Omdat mijn vader 
en andere familieleden jarenlang bij de Shell werkten, ben ik van kinds af aan 
geïnteresseerd geraakt in de thema’s ruimte, milieu, energie, gezondheid en sociale 
aspecten. In 2005 heb ik in mijn afstudeerscriptie van de studie Stedenbouw aan de 
Technische Universiteit te Delft de olieraffinaderij op Curaçao als een potentieel 
onderzoeksgebied genoemd voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, niet wetende 
dat ik zelf jaren later de aspecten van energievoorziening rondom de olieraffinaderij zou 
gaan onderzoeken.  
 
Hoe denken actoren die een rol spelen in de energievoorziening op Curaçao over andere 
vormen van energievoorziening? Wat is hun kennis over hernieuwbare energie? Wat 
voor energiebesparende maatregelen zijn er? Wat voor impact zou een smart grid op 
Curaçao hebben? Dit zijn allemaal vragen die ik niet ben tegengekomen of waar ik geen 
antwoord op heb kunnen vinden aan het begin van mijn afstudeeronderzoek, maar die 
wel belangrijk zijn om een uiteindelijke keuze te maken over de toekomst van 
energievoorziening op Curaçao. Tot nu toe zijn onderzoeken gedaan met een 
vooropgestelde oplossing voor de energievoorziening op Curaçao. Deze benadering 
werkt echter beperkend voor een oplossingsrichting. Ik ben van mening dat visies vanuit 
de gehele belangenstructuur van energievoorziening moeten komen om tot een 
duurzame oplossing op Curaçao te komen. 
 
De toegepaste onderzoeksmethodiek in dit onderzoek en de gevoerde interviews hebben 
bijgedragen tot het vormen van een beeld over de visies, emotionele betrokkenheid, 
onderlinge verhoudingen, kennis, het beantwoorden van bovengenoemde vragen en nog 
meer. Ik wil alle respondenten dan ook bijzonder danken voor hun bijdrage bij de 
totstandkoming van dit onderzoek. Speciale dank gaat uit naar mijn begeleider Maarten 
Wolsink die door zijn deskundigheid over energiebeleid, maatschappelijke acceptatie van 
energie-innovatie en zijn heldere en bondige aanwijzingen mijn onderzoek voor wat 
betreft opbouw, inhoud en structuur, scherper heeft neergezet.  
 
Verder gaat mijn dank uit naar Jochem de Vries als tweede lezer en naar Fred 
Noordman, Hennie de Man, Andjela Kraljevic, Henk Oldenhof en Peter Leijten die mijn 
scriptie taalkundig hebben beoordeeld. Ik wil ook mijn collega’s bij gemeente Capelle aan 
den IJssel bedanken die met hun belangstelling, suggesties en aanmoedigingen voor 
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een stimulerende maar ook plezierige werkomgeving hebben gezorgd gedurende mijn 
studie periode.  
 
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun gedurende mijn 
studieverloop en de masterscriptie. 
 
 
 
 
 
Ir. Jeanella Scheidelaar 
Juni, 2013  
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Op Curaçao, een klein eiland in het Caribische gebied ten het noorden van Venezuela 
(figuur 1), is een olieraffinaderij gevestigd die al decennia lang het milieu vervuild. In de 
afgelopen jaren is er steeds meer betrokkenheid vanuit sociale groepen in de 
samenleving. Zij houden zich bezig met de impact van de vervuiling op het milieu en met 
de gevolgen voor gezondheid van omwonenden van het olieraffinaderijgebied. Zowel de 
Curaçaose overheid als de private organisaties zijn genoodzaakt de mogelijkheden van 
duurzame energie te onderzoeken en een toekomstvisie voor de olieraffinaderij op te 
stellen. Sociale belangen bij de uitvoering van beleid op duurzame energie zal een 
belangrijk aspect zijn bij het omgaan met conflicten. Als planologische onderzoeker wil ik 
een bijdrage leveren aan de toekomst van energievoorziening op Curaçao. 
 
Figuur 1: Locatie Curaçao 
 

 
 
 
1.2 Centrale vraag in het onderzoek 
De centrale vraag in dit onderzoek is: wat zijn de belangrijkste visies van actoren die 
direct of indirect te maken hebben met de energievoorziening op Curaçao. De door de 
actoren aangedragen visies moeten een toekomstbeeld en acties bevatten die op 
draagvlak van de diverse (sociale) groeperingen kunnen rekenen zodat verandering ook 
daadwerkelijk mogelijk is. 
 
1.3 Introductie van het thema energievoorziening 
De Zweedse Svante Arrhenius (1859-1927) wordt beschouwd als de ontdekker van de 
opwarming van de aarde (Uppenbrink, 1996 en Rodhe et al., 1997). De belangrijkste, uit 
menselijk handelen voortkomende oorzaak van opwarming van de aarde is een toename 
van broeikasgassen in de atmosfeer, waaronder CO2. Oorzaak hiervan zijn de snelle 
wereldwijde ontwikkelingen van de vorige eeuw. Om het broeikaseffect te verminderen, 
moeten veel landen hun uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Dit kan 
alleen bereikt worden als er wereldwijd afspraken worden gemaakt. Het Kyoto-protocol, 
dat in 1997 werd gesloten, is één van de meest bekende afspraken. 
De vraag naar fossiele brandstoffen blijft de komende jaren toenemen. Dit komt onder 
andere door de stijgende consumptie in economisch opkomende landen zoals China en 
India. De verwachting is dat de olieproductie op termijn niet meer toereikend zal zijn om 
aan de vraag te voldoen, waardoor olieprijzen zullen stijgen. Dit heeft een positief effect 
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op alternatieve duurzame energie die daardoor economisch aantrekkelijker wordt. Deze 
trend is de afgelopen jaren fors toegenomen (Ganapati en Liu, 2009). 
Alternatieve en hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en (zee) water worden al 
gebruikt voor opwekking van duurzame energie. Het stimuleren van de inzet van 
duurzame energieprojecten op lokaal niveau is een rol die gemeenten of overheden 
kunnen spelen om vermindering van broeikaseffecten te behalen (IEA, 2009). Een 
andere rol is het denken over een overkoepelende visie voor het meest effectieve 
gebruik van duurzame energie en de doelstelling om de CO2-reductie te realiseren (Lund 
& Matthiessen, 2009). Een onderwerp dat vaak in de literatuur wordt gehanteerd, is de 
opkomst van een smart grid dat meestal gerelateerd is aan projecten op lokale schaal 
(Wolsink, 2011). 
Om de doelstelling van CO2-reductie te bereiken, is verandering in techniek en 
beleidsuitvoeringmethoden nodig. Elke stad, ieder dorp en iedere wijk in de wereld 
kiezen hun eigen beleidsuitvoeringmethoden die het beste bij hun past (IEA, 2009). Voor 
smart-grids zijn er veel technische onderzoeken verricht, maar de planologisch en 
sociale constructie van een smart grid is nauwelijks wetenschappelijk onderzocht 
(Wolsink, 2011). Dit onderzoek brengt de visies rondom planologisch en sociale 
aspecten van duurzame energie op Curaçao in kaart. 
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HOOFDSTUK 2 IMPACT VAN INSTITUTIES OP DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING 

  
2.1 Wat zijn instituties 
Een goed functionerend land heeft formele en informele regels waar iedereen zich aan 
houdt. Wanneer iedereen iets anders gaat doen dan wat er van hem of haar verwacht 
wordt, ontstaat er chaos. Om dit te voorkomen bestaan er instituties die het denk- en 
gedragspatroon van mensen reguleren en zichzelf reproduceren om zo structuur en 
stabiliteit aan de maatschappij te geven. Instituties zijn als het ware “rules of the game” 
oftewel onderlinge (mondelinge) afspraken die formele of informele regels kennen 
(North,1990). 
 
Formele regels zijn normen en waarden die vastgelegd worden in onder andere 
contracten, wetten, een organisatieverband, een vereniging, een bedrijf, etc.  
Bij informele regels worden mensen geacht zich aan normen en waarden van de 
maatschappij te houden zoals, op tijd komen, niet stelen, integer zijn, etc. 
Instituties zijn er veelal eerst, waarna een aantal van deze ‘afspraken’ achteraf in wetten 
en regels wordt vastgelegd. 
 
Dit onderzoek gaat over hoe de energievoorziening op Curaçao georganiseerd is en 
welke visies er zijn ten opzichte van nieuwe en duurzame vormen van energie. Hiervoor 
worden de visies op de institutionele condities binnen het beleidsdomein van de 
energievoorziening op het eiland onderzocht. Elementen van de Curaçaose cultuur 
maken hier ook deel van uit zoals altijd voor de familie zorgen, nepotisme etc. (Jong et 
al., 2009:72). Om de institutionele condities binnen het beleidsdomein van de 
energievoorziening te onderzoeken is het van belang om te weten wie een rol spelen in 
de energievoorziening op het eiland, dus wie de relevante actoren zijn. Denkpatronen 
van de sleutelactoren uit de energievoorziening op Curaçao zijn in dit onderzoek in kaart 
gebracht. De overheid en Aqualectra (bedrijf voor energie en waterproductie en  
-distributie) zijn twee belangrijke actoren. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op deze 
en andere sleutelactoren. 
 
2.2 Duurzame energievoorziening 
Een duurzame energievoorziening is een voorziening die ervoor zorgt dat energie 
duurzaam wordt opgewekt en gebruikt. Zo’n voorziening is bijvoorbeeld een smart grid 
dat gebruik maakt van hernieuwbare energie. Het duurzaam gebruiken van energie 
betekent; zo beperkt en effectief mogelijk gebruik maken van energie (energie 
besparing). De termen smart grid, hernieuwbare energie en energiebesparing worden in 
respectievelijk paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 uitgelegd. 
 
Om een duurzame energievoorzienig te creëren is verandering in het beleidsdomein van 
energie noodzakelijk. Dit beleidsdomein wordt vormgegeven binnen de institutionele 
condities van energievoorziening. Uit de literatuur blijkt dat om verandering in het 
beleidsdomein mogelijk te maken, een fundamentele verandering nodig is in de institutie 
(belangenstructuur) van energievoorziening. Unruh (2002) heeft de rol van instituties 
binnen het energiebeleid onderzocht en stelt dat geïndustrialiseerde landen vergrendeld 
zijn geraakt op energiesystemen gebaseerd op fossiele brandstoffen, de zogenaamde 
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carbon lock-in. Dit carbon lock-in wordt door structureel bepaalde processen 
aangedreven door het verhogen van het te behalen rendement (Unruh, 2002).  
 
2.2.1 Carbon lock-in 
“Carbon lock-in ontstaat door technologische, organisatorische, sociale en institutionele 
co-evolutie, met als hoogtepunt het techno-institutioneel complex (TIC). TIC legt het idee 
vast dat carbon lock-in gebeurt door middel van gecombineerde interacties tussen 
technologische systemen en organisaties en instellingen. 
Om het klimaatvraagstuk op te lossen is een ontsnapping aan de carbon lock-in conditie 
vereist. Vanwege de zelfreferentiële aard van TIC, kunnen ontsnappingsmogelijkheden 
waarschijnlijk niet intern gegenereerd worden en zijn hiervoor externe krachten vereist” 
(Unruh, 2002). 
 
Unruh (2002) geeft in zijn paper “Escaping carbon lock-in” drie mogelijkheden om van de 
carbon lock-in problematiek te ontsnappen: 
1 Een “niche” benadering: waarbij de toepassing van koolstof besparende 

technologieën bevorderd wordt met de hoop dat deze technologieën ooit kosten 
effectief zullen worden. Dit is wel afhankelijk van de stimulans of belemmeringen die 
gevestigd worden door de belangenstructuur van energievoorziening binnen het TIC. 

2 Een tweede mogelijkheid is door wetenschappelijk onderzoek en burger educatie: 
waarbij het doel is om kritische massa of maatschappelijke consensus te creëren 
waarvoor beleidsmaatregelen genomen worden. Het probleem hierbij is dat het gaat 
om een lange termijn voorstel waardoor geïnteresseerde leden van het TIC 
onzekerheid kunnen bevorderen. 

3 De laatste mogelijkheid is gebruik maken van de directe oorzaak en gevolg 
verbanden voor de herkenning van gerichte gebeurtenissen. Totdat 
wetenschappelijke instanties bereid zijn om een dergelijke verbinding te maken zal de 
erkenning van dergelijke gebeurtenissen belemmerd worden. Wachten op een ramp 
zal het TIC dwingen om beleidsmaatregelen te nemen en te veranderen in een 
hopelijk flexibele TIC. 

 
2.2.2 Smart grid ontstaat door gebruik te maken van hernieuwbare energie 
Een ‘smart grid’ is een elektriciteitsnet waarin effectiever gebruik wordt gemaakt van 
verschillende energiebronnen, met name hernieuwbare bronnen. Deze hernieuwbare 
energie wordt in grote aantallen relatief kleine installaties opgewekt (bv. zonnepanelen, 
windturbines, aardwarmtepompen) die verspreid opgesteld staan. 
Informatie- en digitale technologie draagt bij tot een verbetering van betrouwbaarheid, 
veiligheid en efficiëntie van het elektrische systeem (Han en XU, 2011). 
 
Hernieuwbare energie is het totaal van alle vervangbare energiebronnen die kunnen 
worden gebruikt om elektriciteit, warmte, waterstof, warmtekrachtkoppeling en koeling te 
produceren (IEA, 2009). Deze middelen zijn primaire energievoorziening uit waterkracht, 
aardwarmte, zonnewarmte, fotovoltaïsche zonne-energie, getijde, wind, biomassa, 
hernieuwbaar stedelijk afval en gas uit biomassa (Bengochea en FAET, 2012). De 
elektriciteitsproductie wordt gedeeltelijk bepaald door weersomstandigheden wanneer 
gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare energie. Effectief gebruik dat zich aanpast aan 
de productie van energie wordt mogelijk gemaakt door een ‘smart grid’. Belangrijk daarin 
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zijn de intelligente meters die mede het gebruik aansturen (‘belastingssturing’) en 
opwekking van energie bij consumenten zelf mogelijk maakt. Effectief gebruik wordt ook 
mogelijk gemaakt door variabele tarieven en stroomverbruikende apparatuur bij klanten 
die door het smart grid op gunstige tijden aangezet kunnen worden, zoals elektrisch 
oplaadbare auto’s, warmwater- en koelinstallaties, eventuele energieopslagsystemen en 
in het geval van Curaçao de waterproductie installatie (Han en Xu, 2011). In een ‘smart 
grid’ bestaat een combinatie van geautomatiseerde opwekking en gebruik, voor een 
belangrijk deel bij gebruikers zelf. De consumenten kunnen ook coproducenten zijn die 
aan het net leveren, of via het net aan andere klanten leveren (Han en Xu, 2011). 
 
2.2.3 Energiebesparing 
Voor energieproductie in een 'smart grid' gaat het meestal om drie belangrijke 
technologische veranderingen (Lund, 2010): 
1. Energie besparing aan de vraagzijde. 
2. Verbetering van de efficiency in de productie van energie.  
3. Het geleidelijk vervangen van fossiele brandstoffen door verschillende bronnen van 

hernieuwbare energie. 
 
Energiebesparing verwijst naar alle energiebesparende maatregelen om de consumptie 
van brandstoffen te verminderen. Dit kan worden bereikt door efficiënter gebruik te 
maken van energie, met andere woorden hetzelfde doen met minder energie. Energie 
kan ook bespaard worden door minder gebruik te maken van diensten die energie 
verbruiken. Energiegebruikers willen zo min mogelijk energie gebruiken om de 
energiekosten te drukken. Dit bevordert de economische zekerheid. Door de efficiëntie te 
verhogen willen industriële en commerciële gebruikers een zo groot mogelijke winst 
realiseren. Besparing op het gebruik van elektriciteit moet een belangrijk onderdeel 
vormen van het energiebeleid. De vraag naar energie en het energieverbruik per inwoner 
daalt naarmate energiebesparing toegepast wordt. Dit compenseert dus een deel van de 
groei in de energievoorziening die nodig is om gelijke tred te houden met de 
bevolkingsgroei en de oploop van energie gebruikende activiteiten. De behoefte aan 
nieuwe centrales en energie-import uit andere landen wordt teruggedrongen door een 
mindering van de stijging van de energiekosten. De verminderde vraag naar energie kan 
zorgen voor meer flexibiliteit bij het kiezen van de meest gewenste methode van 
energieproductie. Dit kan duurzame energie in de vorm van zonne-energie, windenergie, 
bio-energie, waterenergie en aardwarmte zijn (Lund, 2010). 
 
2.3 Impact van instituties 
Structurele economische veranderingen, zoals de opkomst van duurzame 
energievoorziening, leidt meestal tot weerstand bij actoren in de gevestigde 
belangenstructuur, omdat het om institutionele veranderingen gaat. Bestaande 
organisaties binnen die structuur hebben veel te verliezen bij de opkomst van nieuwe 
industrieën. De positie van een nieuwe industrie ten opzichte van de bestaande 
gevestigde belangenstructuur is dus van cruciaal belang (Moe, 2012). Het is essentieel 
om in een land de gevestigde belangenstructuur te analyseren alvorens gevolgtrekkingen 
over haar beleid op het gebied van duurzame energievoorziening te formuleren (Moe, 
2012). 
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2.3.1 Maatschappelijke acceptatie 
Het gehele bedrijfsmodel van de water- en elektriciteitscentrale op Curaçao en de relatie 
met alle stakeholders/actoren zal veranderen met de introductie van duurzame 
energievoorziening (Han & Xu, 2011). Deze verandering is inherent aan conflict omdat 
daarvoor structurele veranderingen nodig zijn die volgens Lund (2010) zich uiten in het 
eigenbelang van organisaties en de rol die ze willen (blijven) spelen.  
"Een factor die een krachtige barrière kan vormen voor het bereiken van streefcijfers voor 
duurzame energievoorziening is de 'maatschappelijke acceptatie’." (Wϋstenhagen et al., 
2007: 2683). In hun paper, dragen Wϋstenhagen et al. bij aan de verduidelijking van het 
begrip en de definitie van maatschappelijke acceptatie door onderscheid te maken in drie 
dimensies van acceptatie (figuur 2). 
 
Figuur 2 De driehoek van sociale acceptatie van hernieuwbare energie-innovatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Wϋstenhagen et al., 2007: 2684. 
 
1. Sociaal-politieke acceptatie   
Dit betekent aanvaarding van nieuwe technologieën en beleid door alle 
belanghebbenden zoals de maatschappij, sleutelactoren en beleidmakers. Hier wordt 
beleid gemaakt waar energiekaders worden geïnstitutionaliseerd waardoor versterking 
van de markt en acceptatie in de gemeenschap gerealiseerd wordt. Dit gebeurt door 
bijvoorbeeld oprichting van betrouwbare financiële systemen voor overheidsopdrachten 
die opties creëren voor nieuwe investeerders en ruimtelijke ordening systemen die 
samenwerkingsverband in de besluitvorming stimuleren (Wϋstenhagen et al., 2007: 
2684). 
 
2. Acceptatie in gemeenschappen 
Deze dimensie verwijst naar de specifieke acceptatie van beslissingen en hernieuwbare 
energieprojecten door (lokale) stakeholders/actoren, in het bijzonder bewoners en 
overheden. Een bijzonder kenmerk van de acceptatie in gemeenschap is dat het een 
tijdsdimensie heeft. Het typische patroon van de lokale acceptatie voor, tijdens en na een 
project volgt een U-curve, die gaat van hoge acceptatie tot (relatief) lage acceptatie 
tijdens de ontwikkelfase (meestal nog steeds gemiddeld positief) en terug naar een 

Sociaal-politieke acceptatie 
• van technologie en beleid 
• door de maatschappij 
• door sleutel actoren 
• door beleidmakers 

Acceptatie in gemeenschappen 
• procedurele rechtvaardigheid 
• distributionele rechtvaardigheid 
• vertrouwen 

Aanvaarding door de markt 
• consumenten 
• investeerders 
• ondernemingen 
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hoger niveau van aanvaarding wanneer het project eenmaal gerealiseerd is. Andere 
factoren die invloed hebben op acceptatie in de gemeenschap zijn hoe de  kosten en 
baten gedeeld worden, of er een eerlijk besluitvormingsproces is waarbij alle relevante 
belanghebbenden een kans hebben om deel te nemen en of de lokale gemeenschap 
vertrouwen heeft in de informatie en de intenties van investeerders en actoren van buiten 
de gemeenschap (Wϋstenhagen et al., 2007: 2684). 
 
3. Aanvaarding door de markt  
De laatste dimensie van acceptatie verwijst naar het proces waarbij marktpartijen, 
consumenten, investeerders en ondernemingen, energie-innovaties aannemen en 
ondersteunen (Wϋstenhagen et al., 2007). Verspreiding van innovatie is het 
aannemen/accepteren van innovatieve producten door de consument door middel van 
een communicatieproces tussen individuele organisaties en hun omgeving. 
Energietechnologieën blijven gebonden aan infrastructuren die ze complexer maken voor 
verspreiding van innovatie dan andere producten. De opkomst van de ‘groene energie 
marketing’, waarbij de bewoners de kans krijgen om de 'switch' te maken naar 
hernieuwbare energievoorziening zonder dat ze daadwerkelijk betrokken worden bij de 
fysieke generatie ervan, is waarschijnlijk het gebied waar de aanvaarding door de markt 
bijna volledig geïsoleerd wordt van de bredere maatschappelijke acceptatie en de 
belemmeringen worden verminderd door diffusie. Het verschil tussen de (fysieke) vraag 
en aanbod die inherent is aan het concept van ‘groene energie marketing’ (en handel), 
kan het probleem van sociale acceptatie zelfs verergeren. In een breder begrip van 
marktacceptatie, ligt de focus niet alleen op consumenten, maar ook op investeerders. 
Een andere kwestie is die van de ‘intra-firm’ (interne-bedrijf) acceptatie van hernieuwbare 
energie-innovatie. Vele voorbeelden laten zien dat grote energiebedrijven onderhevig 
zijn aan pad afhankelijkheden als het gaat om hun investeringsgedrag. Bovendien is er 
een verband met de sociaal-politieke acceptatie omdat deze bedrijven invloedrijke 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van energiebeleid zijn. Deze bedrijven kunnen van 
hun invloed gebruik maken bij cruciale politieke beslissingen over het ontwerp van de 
financiële systemen voor overheidsopdrachten en bij de toegang tot het net voor andere 
investeerders in hernieuwbare energiesystemen” (Wϋstenhagen et al., 2007: 2684). 
 
Bovengenoemde factoren die van invloed zijn op de sociaal-politieke acceptatie en de 
acceptatie in de gemeenschap worden steeds vaker erkend als belangrijk voor het 
begrijpen van de schijnbare tegenstellingen tussen publieke steun voor hernieuwbare 
energie-innovatie en de moeilijke realisatie van specifieke projecten. De derde dimensie, 
aanvaarding door de markt, heeft minder aandacht gekregen tot dusver en biedt 
mogelijkheden voor verder onderzoek, met name op het managementgebied. 
(Wϋstenhagen et al., 2007). Voor Curaçao geldt dat de belanghebbende actoren 
(beleidsmakers, overheden en bewoners) die genoemd worden in de sociaal-politieke 
acceptatie en acceptatie in de gemeenschap grotendeels samen vallen, omdat politiek 
en gemeenschap op hetzelfde schaalniveau zijn georganiseerd. Curaçao heeft namelijk 
één overheid-/bestuurslaag (figuur 3). Genoemde factoren van maatschappelijke 
acceptatie zullen een impact hebben op de rol van actoren in de belangenstructuur van 
energievoorziening op Curaçao en zullen een essentieel onderdeel van het sociale 
discours blijken te zijn. 
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Figuur 3: Overheidslaag Curaçao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Overheid Curaçao, 2012a.  
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HOOFDSTUK 3 DE ENERGIEVOORZIENING VAN DE CURAÇAOSE 
GEMEENSCHAP 

 
3.1 Positie in het Koninkrijk der Nederlanden 
Tot 10 oktober 2010 maakten Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius 
deel uit van het land Nederlandse Antillen. Daarna zijn Curaçao en Sint Maarten 
onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, zoals Aruba in 
1986. Dit betekent dat ze als volwaardig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
functioneren. De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn geïntegreerd in het 
Nederlands staatsbestel. Op grond van het Verdrag van Lissabon zijn Aruba, Bonaire, 
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, als Landen en Gebieden Overzee 
(LGO's) die een bijzondere betrekking onderhouden met Nederland, verbonden met de 
Europese Unie (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2010).  
 
3.1.1 Algemene demografische gegevens van Curaçao 
Onderstaande demografische gegevens van Curaçao (tabel 1) geven de laatste 
ontwikkelingen aan van 2011 ten opzichte van 2001, 2005 en 2007. De toename in het 
bevolkingsaantal en het aantal huishoudens, motorvoertuigen, toeristen en bedrijven zijn 
inherent aan de toename van energiegebruik. Deze gegevens zijn van belang om de 
energievoorziening op het eiland in perspectief te plaatsen. 
 
Tabel 1: Demografische gegevens per jaar 
Demografische gegevens  2001 2011 
Bevolking 130.627 150.563 
Aantal huishoudens 43.161 54.940 
Aantal motorvoertuigen (2007) 88.147  75.437 
Aantal toeristen  (2007) 299.730 390.288 
Totaal aantal geregistreerde bedrijven (2005) 31.828 38.462 
Bron: CBS, 2012a: 2 en 15; CBS, 2012b en KKN, 2011. 
 
3.2 Organisatie en denkpatronen van energievoorziening 
Energievoorziening betekent productie en levering van brandstof, elektriciteit en gas. Op 
Curaçao is de energievoorziening altijd al sterk verbonden geweest met de 
waterproductie. De energievoorziening heeft een enorme impact op de ruimte en mede 
hierdoor is in een ontwikkelingsplan (het Eilandelijk Ontwikkelingsplan) aangegeven hoe 
erover gedacht wordt om met de beperkte ruimte op het eiland om te gaan. Hoe de 
(energie)voorzieningen vroeger, nu en in de toekomst geregeld is en de soort actoren die 
hierbij een rol spelen, wordt in onderstaande paragrafen uitgelegd aan de hand van 
informatie uit de literatuur en beleidsstukken. 
 
3.2.1 Geschiedenis 
In 1914 werd bij het meer van Maracaibo in Venezuela een olieveld ontdekt. In verband 
met de verwerking hiervan heeft Shell een jaar later op Curaçao een olieoverslagplaats 
en een raffinaderij gevestigd. Er ontstond een enorme groei van de industrie en de 
economie waardoor ook het inwonersaantal groeide. Tot aan het begin van de twintigste 
eeuw leefden Curaçaoenaren van handel, landbouw en visserij. Bewoners van het eiland 
waren voor hun drinkwatervoorziening geheel afhankelijk van regenbakken en enkele 
natuurlijke waterbronnen. Door de industrialisatie (komst van Shell in 1915), groeide het 
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inwonersaantal van Curaçao zodanig dat er een tekort aan drinkwater dreigde. Deze 
ontwikkeling maakte een adequate drinkwatervoorziening essentieel. De toenmalige 
regering zette in 1928 de eerste stappen om, met de ontzilting van zeewater, de 
productie van drinkwater op Curaçao te beginnen (Ven, 2010). 
 
In 1957 werd het technologisch mogelijk om het zogenaamde "dual purpose system" te 
gebruiken, waarbij met dezelfde hoeveelheid stookolie, zowel elektriciteit als drinkwater 
geproduceerd kon worden. Hiermee werd de basis gelegd voor het moderne concept van 
zeewaterontzilting. Het toenmalig bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao heeft 
op 1 juli 1977 het productie- en distributiebedrijf voor water en elektriciteit ondergebracht 
in de naamloze vennootschappen K.A.E. (water en elektriciteit productie bedrijf) en 
KODELA (water en elektriciteit distributie bedrijf). Vanaf 2001 zijn K.A.E. en KODELA 
verder gegaan onder de hoofdnaam Aqualectra (Aqualectra, 2012a).  
 
3.2.2 Energievoorziening nu 
Door het vertrek van Shell in 1985 veranderde er veel op Curaçao. De olieraffinaderij 
werd verhuurd aan het Venezolaanse oliebedrijf PDVSA. De olieraffinaderij, 
tegenwoordig bekend onder de naam Isla raffinaderij, heeft veel energie nodig om te 
kunnen functioneren. In dat kader is er een eigen elektriciteitscentrale BOO (Build, Own 
and Operate) gebouwd die sinds 2003 operationeel is. De BOO verzorgt in eerste 
instantie de elektriciteitsvoorziening voor de olieraffinaderij. Bij overcapaciteit, wordt dit 
aan het net van Aqualectra geleverd (George, 2003: 58). De gemaakte afspraken over 
de hoeveelheid elektriciteit die door BOO geleverd moet worden blijken niet altijd gehaald 
te worden.  
 
De elektriciteitsvoorziening door windturbines is afhankelijk van weersomstandigheden 
waardoor deze vorm van energieopwekking geen constante aanvoer van elektriciteit kan 
garanderen. Ook is het elektriciteitsnetwerk sterk verouderd. Dit alles maakt het 
elektriciteitsnet erg kwetsbaar, waardoor wijken vaker uren zonder stroom zitten (Gibbs, 
2012). De piekbelasting voor elektriciteit bedraagt 135 MW per dag (Overheid Curaçao, 
2011).  
 
Om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid energie die nodig is op het eiland en 
de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt, is schematisch de productie en het 
verbruik van energie op jaarbasis aangegeven (tabel 2a en 2b).   
 
In het elektriciteitsproductie schema is een verwachte toename van de totale elektriciteit 
dat aan het openbaar net in 2013 geleverd zal worden, aangegeven ten opzichte van 
2005 en 2009. De verwachte elektriciteitsstijging komt overeen met de hiervoor 
genoemde demografische stijging in het aantal huishoudens, toeristen, etc. Ook is een 
duidelijke correlatie waar te nemen tussen stijging van het gebruik van fossiele brandstof 
en daling van hernieuwbaar energie productie in het jaar 2009 ten opzichte van 2005. 
Het elektriciteitsverbruik schema laat ook de stijging zien in het totale 
elektriciteitsverbruik van 2009 ten opzichte van 2005. Er wordt ook een hoger 
elektriciteitverbruik verwacht in 2013 voor de waterproductie. 
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Tabel 2a: Elektriciteitsproductie op Curaçao 
  2005 2009 2013 

  MWh MWh MWh 

totaal elektriciteit openbaar net 728790 728726 1170492 

net verlies 111956 74336 - 

totale elektriciteit verbruik 616834 654390 - 

van BOO 223062 121260 - 

fossiele brandstoffen 468593 577532 - 

van wind 37132 29934 - 

PV 3 0 - 

biomassa - - - 

wave - - - 

ander hernieuwbaar - - - 

totaal hernieuwbaar 37135 29934 - 

totaal geleverd aan het net 728790 728726 1170492 

Bron: Aqualectra, 2009; Aqualectra, 2012c; Overheid Curaçao, 2011. 
 
Tabel 2b: Elektriciteitsverbruik op Curaçao 

 
2005 2009 2013 

 
MWh MWh MWh 

huishoudens - 266447 - 

bedrijven - 165404 - 

standaard industrie - 97940 - 

export industrie - 81888 - 

import industrie - 5935 - 

AMU (Aqualectra Multi Utility) water productie - 21491 22051 

ziekenhuizen - 8321 - 

publieke verlichting - 6964 - 

totaal elektriciteitsverbruik 616834 654390 - 

Bron: Aqualectra, 2009; Aqualectra, 2012c; Overheid Curaçao, 2011. 
 
3.2.3 Energievoorziening in de toekomst 
Het Curaçaose energieregime (een informele en relatief stabiele groep die beslissing kan 
nemen over de energievoorziening en die toegang heeft tot institutionele middelen voor 
het mogelijk maken om een duurzame rol in die energievoorziening) tast verschillende 
denkrichtingen af hoe om te gaan met de toekomst van energievoorziening op het eiland. 
 
De diverse actoren in het beleidsdomein van de energievoorziening hebben elk een 
andere kijk op de toekomst van de energievoorziening op Curaçao. Sommigen hebben 
een mogelijke toekomst al in beeld gebracht en anderen nog niet. Zo heeft Green Town 
Curaçao een visie bedacht voor de toekomst van de olieraffinaderij en heeft de overheid 
een plan van aanpak voor de Isla Raffinaderij laten onderzoeken en is de green-o-meter 
(figuur 4) geïntroduceerd. Bij dit laatste heeft Aqualectra een Memorandum of 
Understanding (MoU) getekend met het bedrijf Assyce Fotovoltaica S.L. (Spaans bedrijf 
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gericht op de constructie en systeemintegratie diensten van zonne-energie velden) om 
de productie van hernieuwbare energie, opgewekt door het op grote schaal toepassen 
van zonnepanelen te bevorderen. De term ‘green’ in green-o-meter betreft hier een 
marketing term met als doel de bevolking te informeren over de hoeveelheid duurzame 
energie die binnen een bepaalde periode geproduceerd wordt. De ontwikkeling hiervan is 
te volgen op de website van de overheid en van Aqualectra (Leidel-Schenk, 2012b).  
 
In dit onderzoek wordt een eerste stap gezet om het toekomstbeeld van de 
energievoorziening op Curaçao inclusief het verschil en de overeenkomsten tussen de 
diverse actoren in kaart te brengen. 
 
Figuur 4: Green-o-meter  

 
Bron: Aqualectra, 2012b. 
 
3.2.4 Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan  
Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) is in 1995 opgesteld om de concentratie van 
stedelijke ontwikkeling te bevorderen. Bij een verdergaande uitwaaiering van stedelijke 
elementen zou het de overheid te veel geld kosten om de benodigde infrastructuur te 
realiseren. Het concentratiebeleid heeft betrekking op de ruimtelijke ontwikkelingen op 
het eiland van Curaçao (DROV, 1995a en DROV, 1995b). Bij de opstelling van het EOP 
in 1995 was het de bedoeling om elk vijf jaar het EOP te herzien maar dit is tot op heden 
niet gebeurd. In het kader van dit onderzoek is het EOP, als enig ruimtelijke 
ontwikkelingsplan voor heel Curaçao met een wettelijke basis, gebruikt om de 
ontwikkelingsrichting van het eiland in kaart te brengen. Hierop volgend worden de 
thema’s ontwikkelingen, nutsvoorzieningen (water en elektra) en milieu uit het EOP 
besproken, inclusief huidige- en toekomstige ontwikkelingen. 
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Ontwikkelingen 
Op de ontwikkelingskaart (figuur 5) van het EOP van 1995 zijn de locaties aangegeven 
waar ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe woonlocaties, luchthaven, industrie -, 
zeehaven -, en toeristische gebieden moeten plaatsvinden. Om een goed beeld te krijgen 
van de ontwikkelingen door de jaren heen zijn de uitbreidingen tot en met 2012 en de 
toekomstige ontwikkelingen aangegeven. Al deze uitbreidingen hebben invloed op de 
energievoorziening op Curaçao. 
 
Figuur 5: Ontwikkelingen als in het EOP inclusief ontwikkelingen tot en met 2012 en 
toekomstige ontwikkelingen.  

 
Bron:  DROV, 1995a; Overheid Curaçao, 2012b  
 
In 1995 was de gedachte ongeveer 7000 woningen binnen het stedelijke woongebied, 
vier industriegebieden, het havengebied, de ontwikkeling van de luchthaven en het 
vergroten van het aantal toeristische ontwikkelingen met ongeveer 14.000 units te 
realiseren. De genoemde aantallen waren indicatieve cijfers uit projectvoorstellen van 
ontwikkelaars. Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen door de jaren heen valt 
het op dat er een enorme groei is in het aantal huishoudens (van 43.161 in 2001 naar 
54.940 in 2011). Deze groei van ongeveer 27% komt voornamelijk door een toename 
van kleinere huishoudens, 1 tot 2 personen. In figuur 5 is aangegeven waar 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en waar in de toekomst nog ontwikkelingen 
mogelijk zullen plaatsvinden. Deze gegevens zijn niet extensief, maar geven een globaal 
beeld van de ontwikkelingen tot nu toe en in de toekomst. Het is de bedoeling om bij 
Oostpunt kleine delen van het gebied te ontwikkelen en de rest als natuur reservaat te 
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behouden. De groei aan de rand en buiten het stedelijke woongebied betekent een 
enorme druk op de energievoorziening (DROV, 1995a en DROV, 1995b). 
 
Nutsvoorziening water 
Het drinkwater wordt geproduceerd door ontzilting (reverse osmosis) van zeewater en 
door verdampingsproces. Het percentage woningen dat gekoppeld is aan het 
waterleidingnet is nagenoeg 100% wat vrij uniek is in de regio.  
Het grootste probleem in de watervoorziening is het verouderde leidingnet waardoor er 
relatief veel lekverlies voorkomt en de waterdruk op sommige verder gelegen delen niet 
voldoende is. Het voorstel in het EOP was om door investeringen, techniekverbetering, 
voorlichting over het beperken van het watergebruik en regelmatige bijstelling van de 
groeiprognoses dit probleem in de watervoorziening op te lossen. In figuur 6 zijn de 
gerealiseerde en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van nutsvoorziening 
water te zien. Het gaat om herstructurering van de belangrijkste pijpleiding en tanks in 
het gebied van Brakkeput, Caracasbaai en Jan Thiel en herstructurering van de 
dienstverlening van het leidingen systeem in het gebied van Suffisant, St. Jacobs en Hofi 
Abou/Cabaje. Deze gegevens zijn niet extensief, maar geven een globaal beeld van de 
gerealiseerde en toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
 
Figuur 6: Nutsvoorziening Water als in EOP inclusief ontwikkelingen tot en met 2012 en 
toekomstige ontwikkelingen.  

 
Bron: DROV, 1995a en PricewaterhouseCoopers Netherlands Antilles, 2009:22 
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Nutsvoorziening elektra 
De energieprijzen van Aqualectra zijn sterk afhankelijk van de internationale 
oliemarktprijzen. Daarom wordt continu gezocht naar mogelijkheden om zuiniger met 
energie om te gaan. Gedacht wordt aan energiebesparing maar ook aan het toepassen 
van (alternatieve) hernieuwbare energie. In 1995 werd 1,5% van de huidige 
energiebehoefte gedekt door energie geproduceerd door windturbines. In het EOP is 
aangegeven dat het noodzakelijk is om geschikte locaties voor uitbreiding van het aantal 
windturbines te vinden. Ook is aangegeven dat de ontwikkelingen met betrekking tot 
zonne-energie op de voet gevolgd moeten worden. In figuur 7 is het elektriciteitsnet te 
zien met daarop aangegeven waar de bestaande energievoorzieninginstallaties als 
Aqualectra, BOO, windturbines en zonnepanelen (inclusief hun capaciteit) zijn 
gesitueerd. Ook is te zien welke ontwikkelingen nog voorzien zijn en hebben 
plaatsgevonden (DROV, 1995a en DROV, 1995b) zoals: 
- Installatie van condensatorgroepen aan het 12KV-systeem om reactieve energie 

compensatie te implementeren. 
- Installatie van 66KV kabels tussen de Dokweg en Montagne, om de 

stroomvoorziening in het oostelijke deel van het eiland te waarborgen. 
- Herstructurering van het 12KV systeem in het Punda gebied. 
- Meerdere herstructurering van lage spanningleidingen om de kwaliteit van de levering 

van elektriciteit aan de klanten te verbeteren.  
 
Figuur 7: Nutsvoorziening Electra als in EOP inclusief bestaande energievoorziening 
installaties, gerealiseerde en toekomstige projecten  

 
Bron: DROV, 1995a en PricewaterhouseCoopers Netherlands Antilles, 2009:22 
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Milieu 
In figuur 8 zijn de bronnen van milieuverontreiniging op het eiland te zien inclusief de 
bijbehorende hinderzones. Voor dit onderzoek wordt alleen de lucht-, water- en 
bodemverontreiniging veroorzaakt door de olie-industrie beschouwd. De Isla 
olieraffinaderij is de laatste jaren veel in opspraak geweest omdat er steeds meer 
mensen hinder van de luchtverontreiniging ondervinden. Afspraken met de ISLA 
olieraffinaderij om de verontreiniging binnen bepaalde waardes te houden worden niet 
nageleefd ( Ven, 2010 en Milieudienst et al., 2005).  
 
In 2005 is in opdracht van de overheid door Ecorys een onderzoek verricht naar de 
impact van luchtverontreiniging van de olieraffinaderij op de omwonenden van de wijken 
“onder de rook”. De conclusie was dat de uitstoot van de Isla minimaal 18 doden per jaar 
veroorzaakt (Ecorys, 2005). 
In augustus 2012 heeft een milieuramp bij de Jan Kok Salina door olielekkage weer de 
aandacht gevestigd op milieu- en waterverontreiniging (Leeuwen van, 2012 en Leidel-
Schenk, 2012a). 
 
In figuur 9 wordt ingezoomd op de binnenbaai van Jan Kok waar de vervuiling van de 
olielekkage te zien is. De lekkage kreeg vooral aandacht omdat het een beschermd 
natuurgebied betreft, waar flamingo’s  fourageren. 
 
Figuur 8: Milieu zoals in EOP inclusief olievervuiling locatie  

 
Bron: DROV1, 1995 
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Figuur 9: Olievervuiling te Jan Kok Salina  

 
Bron: Leidel-Schenk, 2012a 
 
3.2.5 Onderzoeken tot nu toe 
In 2019 loopt het lease contract van de Isla olieraffinaderij met de PDVSA af. Binnen de 
kaders van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) was afgesproken dat voor de Isla 
olieraffinaderij in 2008 een toekomstvisie zou worden opgesteld. Deze toekomstvisie is 
tot op heden nog niet afgerond (minister BZK, 2012). 
Wel hebben zowel de overheid als de olieraffinaderij onderzoek laten uitvoeren. Beide 
onderzoeken zijn door onderzoeks- en adviesbureau Ecorys gedaan, die diensten levert 
aan publieke en private klanten binnen en buiten Nederland. De onderzoeken hadden te 
maken met de economische haalbaarheid van verschillende scenario’s  en 
aanbevelingen om tot een strategische keuze te komen voor de toekomst van de 
olieraffinaderij. Omdat dit onderzoek over het in kaart brengen van de visies van 
verschillende actoren gaat, is het belangrijk om te weten of er overeenkomsten bestaan 
tussen de verschillende visies, welke verschillen er zijn en de reden(en) daarvan. 
Belangrijk zijn de uitgangspunten van elk onderzoek. 
 
Onderzoek Ecorys 2005 
Opdrachtgever voor dit onderzoek was de Isla raffinaderij en de centrale vraag was om 
te onderzoeken wat de economische mogelijkheden zijn voor de toekomst van de 
olieraffinaderij. De toekomst alternatieven waren: 
1. Minimale investering met sluiting in 2019. 
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2. “delayed coker case” waarbij minderzwavel concentratie vrij komt. Investering 
hiervoor zou in 2010-2011 gebeuren met sluiting van de raffinaderij in 2032. 

3. “gasification case” waarbij investering in een gasification unit voor schonere uitstoot in 
2010-2011 met sluiting van de raffinaderij in 2032. 

Dit alles werd vergeleken met de bestaande situatie en een vroegtijdige sluiting van de 
olieraffinaderij in 2010 (Ecorys, 2005). 
 
Alle drie de alternatieven werden gezien als economisch niet rendabel. Een win-win 
situatie werd geschetst als het verkopen van de olieraffinaderij en dit geld te investeren in 
alternatieve energie. Een percentage van de winst uit alternatieve energie zou dan opzij 
gezet worden voor de sluiting en het saneren van het raffinaderijgebied. 
 
Onderzoek Ecorys 2011 (eerste deel) en vertaling door overheid Curaçao 2012 
Het ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao heeft Ecorys gevraagd om 
een financiële en economische (en maatschappelijke) kosten-batenanalyse voor drie 
scenario’s uit te voeren en concrete aanbevelingen te geven die kunnen helpen bij het 
proces van het maken van een strategische keuze voor de toekomst van het Isla gebied, 
met inbegrip van de olieraffinaderij op Curaçao op te stellen (Ecorys, 2011). De drie 
scenario’s waren: 
1. Voortzetten geüpgrade raffinaderij activiteiten op huidige locatie; 
2. Verplaatsen raffinaderij activiteiten naar Bullenbaai; 
3. Staken raffinaderij activiteiten per 2019. 
 
In dit eerste deel van het Ecorys onderzoek is nog geen keuze/conclusie voor één van de 
drie scenario’s gemaakt, wel is er een swot analyse (sterkte zwakte kansen en 
bedreigingen) gegeven voor elk scenario. In zowel de vertaling door de overheid van 
2012 als het nog te verschijnen tweede deel van het Ecorys onderzoek blijkt nog geen 
echte keuze voor één van de drie scenario’s gemaakt te worden. Ecorys is momenteel 
bezig met een verdiepingsslag in het tweede deel van het onderzoek. Het belangrijkste 
verschil tussen dit onderzoek en de onderzoeken gedaan door Ecorys is dat bij de 
Ecorys onderzoeken, de scenario’s van te voren door de opdrachtgevers aangeduid 
waren. Terwijl in dit onderzoek het uitgangspunt is om op zoek te gaan naar de 
gezamenlijke visies van actoren over het onderwerp energievoorziening op Curaçao. In 
het hoofdstuk 7 Conclusie en discussie wordt verder ingegaan op het verschil tussen de 
scenario’s uit de Ecorys onderzoeken en de visies uit dit onderzoek. 
 
3.2.6 NGO’s en Media 
De diverse NGO’s (Non Governmental Organizations) op Curaçao die zich bezighouden 
met thema’s rondom energievoorziening zoals gezondheid, milieu en toekomstige 
ontwikkeling voor het olieraffinaderijgebied, brengen hun bezorgdheid en visies onder de 
aandacht door gebruik te maken van de media. De media is ook geïnteresseerd in 
spraakmakend nieuws. Zo was op 21 maart 2013 j.l. door het televisie programma 
Zembla de documentaire “Stikken in het Paradijs” gepresenteerd. Deze actuele 
documentaire bespreekt één van de grootste milieuschandalen van het Koninkrijk en is 
op internet ruim 40.000 keer bekeken (Zembla, 2013).  
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Naar aanleiding van deze documentaire werd de commotie rondom de olieraffinaderij 
scherp in de gaten gehouden door Nederland. Er bestaat een discrepantie tussen het wel 
of niet onbehoorlijk bestuur op Curaçao en het wel of niet kunnen ingrijpen door 
Nederland in deze kwestie (Vara, 2013). 
Door de wisselwerking tussen NGO’s en media blijft het thema actueel en wordt 
informatie toegankelijk gemaakt voor de gemeenschap. 
 
3.3 Actoren in de energievoorziening   
Op Curaçao zijn er verschillende soorten actoren binnen de energievoorziening te 
onderscheiden zoals overheden, maatschappelijke organisaties of NGO's, de media, 
onderwijsinstellingen, onderzoek- en onderwijsinstanties, bedrijven, gezondheidszorg, 
industrie en de gemeenschap. Al deze actoren hebben verschillende karakteristieke 
kenmerken die invloed hebben op het creëren van een nieuw energiebeleid en op de 
maatschappelijke acceptatie en verandering binnen de belangenstructuur van 
energievoorziening (Anderson, 2012).  
In het volgende hoofdstuk wordt het kader omschreven waarbinnen het feitelijk 
onderzoek plaatsvindt.   
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HOOFDSTUK 4 PROBLEEMSTELLING EN VRAAGSTELLING 
 
4.1 Probleemstelling 
Structurele problemen in de energiesector op Curaçao hebben te maken met de 
inefficiëntie van productie, distributie en gebruik van energie, milieuproblematiek, 
economische en afhankelijkheidsfactoren en betrouwbaarheid van de 
elektriciteitsvoorziening (Karskens, 2006). 
 
De energievoorziening op Curaçao is voor het grootste deel gebaseerd op fossiele 
brandstoffen (Aqualectra, 2012d). Vanaf de jaren zeventig zijn er onderzoeken gedaan 
naar de mogelijkheid om hernieuwbare energie te introduceren. Deze onderzoeken 
bleven kleinschalig en bereikten niet het niveau om voldoende bijdrage te leveren aan 
het verminderen van de genoemde problemen in de energiesector. Om duurzame 
energievoorziening met succes toe te passen is het nodig om een keuze te maken en 
deze lange tijd vol te houden en te ondersteunen. Duurzame productie en besparing van 
energie moet onverdeeld de aandacht krijgen om de kans op succes te vergroten 
(Verbong et al., 2001).  
 
Dit onderzoek richt zich op de denkpatronen van actoren over zowel de bestaande 
energievoorziening als over meer toepassing van duurzame energie. Het is dus van 
belang om te weten wie de diverse actoren zijn. In dit kader zijn er diverse gesprekken 
met actoren geweest die individuele oplossingen of onderzoeken vanuit één perspectief 
hebben. De door Ecorys uitgevoerde onderzoek die gebaseerd zijn op vooraf bepaalde 
scenario’s, zoals in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, werken beperkend voor een 
oplossingsrichting. Uit het hier bovengenoemde is de volgende centrale 
onderzoeksvraag geformuleerd: 
 
"Wat zijn de te onderscheiden visies op de implementatie en maatschappelijke acceptatie 
van duurzame energie op Curaçao onder actoren binnen de belangenstructuur van de 
energievoorziening?" 
 
4.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van visies, belangen, overtuigingen, 
etc. van de diverse actoren op de aspecten die horen bij het introduceren van een smart 
grid door middel van hernieuwbare energie. Hierdoor kunnen de denkpatronen van de 
actoren in de energievoorziening op Curaçao in kaart gebracht worden. Door het 
identificeren van de verschillende actoren en hun belangen en visies kan dit onderzoek 
zorgen voor functionele en effectieve categorieën voor de uitvoering van een beleid voor 
duurzame energieprojecten, zoals het smart grid. (van Exel en de Graaf, 2005). Het kan 
eveneens het effect van de belangenstructuur van energievoorziening op de 
maatschappelijke acceptatie aantonen. 
 
4.3 Onderzoeksvragen 
De centrale onderzoeksvraag kan worden opgesplitst in drie deelvragen om zo meer te 
weten te komen over de bestaande belangenstructuur van energievoorziening en de 
heersende denkpatronen over het implementeren en de maatschappelijke acceptatie van 
duurzame energie op Curaçao.  
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Deelvraag 1: Om te weten welke denkpatronen er onder de actoren in de 
energievoorziening bestaan, moeten de sleutelactoren van de energievoorziening 
bekend zijn. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
- Welke actoren spelen een rol (direct of indirect) in de energievoorziening op 

Curaçao? 
- Wat zijn hun kenmerken? 
- Hoe worden deze kenmerken gewogen op basis van hun impact op het 

energiebeleid? 
- Hoe kan er met deze kenmerken rekening worden gehouden bij het implementeren 

van een duurzame energievoorziening zoals bijvoorbeeld het 'smart grid'? 
 
Deelvraag 2: Maatschappelijke acceptatie van duurzame energie betekent dat er een 
relatief groot draagvlak moet zijn bij de belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de 
bevolking voor duurzame energie. In hoeverre de bestaande belangenstructuur van 
energievoorziening invloed heeft op deze maatschappelijke acceptatie wordt in de 
onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. 
- Welke kennis over duurzame energie bestaat er bij de diverse sleutelactoren op 

Curaçao? 
- Hoe en aan welke lagen uit de bevolking wordt deze kennis verspreid? 
- Wie moet zich met het delen van kennis over duurzame energie bezig houden?  
 
Deelvraag 3: Duurzame energie heeft altijd een ruimtelijke component. Er wordt 
gebouwd, dus er is ruimte nodig. Op Curaçao is het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) 
in 1995 opgesteld dat aangeeft waar wel en niet gebouwd mag worden. Dit plan moet 
geactualiseerd worden maar voor dit onderzoek geeft het wel de eerste denkrichtingen 
aan over ontwikkelingen op het eiland. Om de ruimtelijke component in perspectief te 
plaatsen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 
- Welke ruimte is er volgens het EOP gereserveerd voor energievoorziening op 

Curaçao?  
- Wat zijn de bestaande en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de 

energievoorziening op Curaçao? 
- Wat voor impact hebben andere ruimtelijke ontwikkelingen op de energievoorziening? 
- Zijn er knelpunten te constateren tussen het EOP en de bestaande en toekomstige 

ontwikkelingen? 
 
4.4 Conceptueel kader 
Het conceptuele kader in figuur 10 geeft aan wat de concepten en onderzoeksgebieden 
voor dit onderzoek zijn. Vanuit de belangenstructuur van energievoorziening zal 
onderzocht worden welke visies, de verschillende actoren hebben op de ontwikkeling en 
maatschappelijke acceptatie van duurzame energie. Smart grid met gebruik van 
hernieuwbare energie en besparing van energie zijn twee onderzoeksgebieden van 
duurzame energie op de Curaçao. Onderzoeksgebieden bij de maatschappelijke 
acceptatie zijn de socio-politieke acceptatie, acceptatie in de gemeenschap en 
aanvaarding door de markt van ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.  
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Dit onderzoek kan bijdragen tot een bredere kennis van denkpatronen van de diverse 
sleutelactoren van energievoorziening op Curaçao, waardoor conflicten bij een 
uitvoeringsbeleid geminimaliseerd kunnen worden. 
 
 
Figuur 10: Conceptueel kader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1 Relevante concepten en theorieën 
Door het analyseren van de literatuur komen er een aantal sleutelconcepten naar voren 
die relevant zijn voor een beter begrip van hernieuwbare energieprojecten en het daarbij 
behorende beleid. Deze kernbegrippen zijn maatschappelijke acceptatie en duurzame 
energie voorziening. 
 
Maatschappelijke acceptatie (Wϋstenhagen et al., 2007) is niet hetzelfde als publiek 
bewustzijn (Lund, 2010). Maatschappelijke acceptatie is een term die verwijst naar het 
vermogen om te accepteren door actoren in alle lagen van de maatschappij. Het publieke 
bewustzijn daarentegen betekent letterlijk, kennis of waarneming van een situatie of feit 
door de samenleving. Lund (2010) laat in zijn Deens energieplanning onderzoek zien hoe 
organisaties van energievoorziening geen belang hebben bij het vergroten van de 
algemene kennis van de samenleving voor opties in duurzame energievoorziening, 
waardoor er geen goed onderbouwde keuze gemaakt kan worden. Wϋstenhagen et al. 
(2007) geven een goed overzicht van de maatschappelijke acceptatietheorie en Lund 
(2010) geeft een goed overzicht van de beleidsaanpak rondom duurzame energie. In 
essentie gaat het over het duidelijk maken van beide kanten van de medaille, van wat de 
barrières en wat de mogelijkheden zijn van de uitvoering van hernieuwbare energie in 
welke vorm dan ook (smart grid, zon- of windenergie). 
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In de volgende paragraaf wordt een beknopt beeld gegeven van hoe deze relevante 
theorieën kunnen worden toegepast in dit onderzoek. Op Curaçao hebben actoren 
(organisaties en instellingen) in de energievoorziening direct en indirect invloed op de 
uitvoering van het energiebeleid in het algemeen en op de maatschappelijke acceptatie 
van hernieuwbare energie in het bijzonder. Meningen van actoren hebben invloed op de 
politiek en dus ook op het implementatiebeleid. 
 
4.4.2 Toegepaste onderzoeksmethoden en –strategieën uit de literatuur 
Bij onderzoek naar hernieuwbare energie zijn verschillende methoden en strategieën 
toegepast. Onderstaand worden enkele voorbeelden van methoden en strategieën 
benoemd. Han en Xu (2011) deden een case studie over de ‘blackout’ in de Verenigde 
Staten in 2003. In hun onderzoek geven ze een kritisch overzicht van de smart grid 
technologieën met inbegrip van de achtergrond, motivatie en technische problemen. 
Gedreven door de energiecrisis en de financiële crisis, biedt een smart grid de beste 
oplossingen om de netefficiëntie, de betrouwbaarheid en de flexibiliteit te verbeteren en 
biedt ook interactieve activiteiten voor de consument (Han en XU, 2011). Wolsink (2007) 
geeft een secundaire uitgebreide analyse van bestaande gegevens over voorwaarden 
die betrekking hebben tot windenergie. Dit werd gedaan in vergelijkende studies en 
cross-sectionele onderzoeken (Wolsink, 2007). Moe (2012) deed een case studie over 
gevestigde belangen van het Japanse energiebeleid met de nadruk op duurzame 
energie. Voor de data heeft hij literatuur en een reeks semi-gestructureerde interviews 
gebruikt (Moe, 2012). De onderzoeksmethoden en strategieën toegepast in dit 
onderzoek worden in hoofdstuk vijf behandeld. 
 
4.4.3 Significante controverses en inconsistenties 
Binnen de wetenschap en de besluitvorming lijkt er consensus te bestaan over de 
relevantie van maatschappelijke acceptatie bij institutionele veranderingen voor het 
implementeren van een duurzame energievoorziening, maar onder actoren in de praktijk 
is dit nog lang niet het geval. “Succes is het meest waarschijnlijk wanneer de 
initiatiefnemer van een duurzame energievoorziening en de overheid in een vroeg 
stadium rond de tafel gaan met de lokale bevolking en hierbij bereid zijn om 
veranderingen aan het plan te accepteren en waar de lokale bewoners meedelen in het 
profijt van een project. Succes is het minst waarschijnlijk wanneer de planning van boven 
af plaats vindt, omdat dit weerstand genereert.” (Wolsink en Breukers, 2010). 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de actoren en de invloed van de bestaande 
belangenstructuur van energievoorziening is ook relevant bij de uitvoering en het gebruik 
van hernieuwbare energieprojecten en beleid. Met dit onderzoek is het de bedoeling om 
meer te weten over de bestaande belangenstructuur van energievoorziening en in het 
bijzonder de belangen en visies van de verschillende actoren.  
 
4.5 Verwachtingen 
De volgende verwachtingen worden uit dit onderzoek geschetst die in het hoofdstuk 7 
Conclusie en discussie verder behandeld zullen worden. 
• Onwetendheid over duurzame energie en vooral over smart grid, zal ervoor zorgen 

dat gekozen wordt voor het handhaven van de bestaande energievoorziening op 
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Curaçao. Volgens Lund(2010) heeft de bestaande belangenstructuur van 
energievoorziening geen belang bij het vergroten van kennis van de samenleving 
over opties in duurzame energie. De kans bestaat namelijk dat bij verandering van de 
energievoorziening andere actoren dan de bestaande, de macht krijgen (Lund, 2010). 

• Betrokkenheid bij de energievoorziening en invloed op de besluitvorming van alle 
potentiële belanghebbenden is noodzakelijk voor het bereiken van maatschappelijk 
acceptatie van een duurzame energievoorziening.  
Door introductie van een duurzame energievoorziening zal de relatie tussen actoren 
veranderen (Han & Xu, 2011) en zal het eigenbelang van deze actoren een grote rol 
gaan spelen waardoor mogelijk conflicten kunnen ontstaan (Lund, 2010).  

• De kosten van energie geproduceerd met fossiele brandstoffen zullen een groter 
invloed hebben op de keuze voor duurzame energie dan de ruimtelijke ontwikkelingen 
op het eiland. Ganapati en Liu (2009) stellen dat de toenemende kosten voor 
olieprijzen een positief invloed zullen hebben op de toepassing van alternatieve 
duurzame energie die daardoor economisch aantrekkelijker wordt.   
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HOOFDSTUK 5 ONDERZOEKSOPZET 
 
5.1 Onderzoeksontwerp  
Persoonlijke ervaringen vormen meestal de basis voor een onderzoeksinteresse 
(Bryman, 2008). In het geval van dit onderzoek vormen de culturele achtergrond en de 
persoonlijke ervaringen met de omvangrijke problematiek rondom de olieraffinaderij van 
de onderzoeker, aanleiding voor het doen van dit onderzoek. 
 
De opzet van het onderzoek, de onderzoeksmethode en -technieken worden in dit 
hoofdstuk behandeld waarbij aspecten en overwegingen noodzakelijk voor het doen van 
dit sociaal wetenschappelijk onderzoek niet extensief uitgelegd zullen worden. 
 
5.1.1 Strategie 
Het doel van dit onderzoek is om visies van actoren op het introduceren van een 
duurzame energievoorziening op Curaçao in kaart te brengen.  
Een duurzame energievoorziening betekent in dit kader energiebesparing en het gebruik 
maken van energie uit hernieuwbare bronnen in een smart grid. Visies op duurzame 
energievoorziening zullen afkomstig zijn uit de bestaande belangenstructuur van 
energievoorziening op Curaçao.  
 
Al een paar jaar wordt op Curaçao geëxperimenteerd met hernieuwbare  
(zon en wind) energie, maar er is weinig bekend over het koppelen van de bestaande 
energievoorziening met een duurzame energievoorziening. Om de kennis over een 
duurzame energievoorziening in kaart te brengen zal de methode van een exploratief 
ontwerp worden gebruikt. Deze is goed gestructureerd en dus repliceerbaar. De 
onderzoeksvraag "Wat zijn de te onderscheiden visies op de implementatie en 
maatschappelijke acceptatie van duurzame energie op Curaçao onder actoren binnen de 
belangenstructuur van de energievoorziening?" is een vraag die met een cross-section 
ontwerp (enquêteonderzoek en interviews) benaderd zal worden. In paragraaf 5.1.2 
wordt het exploratief- en de cross-section ontwerp kort toegelicht. 
 
5.1.2 Ontwerp 
Exploratief ontwerp 
In het geval van Curaçao gaat het om het onderzoeken hoe de productie van energie en 
water gekoppeld kan worden aan hernieuwbare energie door middel van bijvoorbeeld 
een smart grid. De focus van het onderzoek is om de visies van de diverse actoren in de 
bestaande energievoorziening inzichtelijk te maken. Het doel van een exploratief ontwerp 
is om te zorgen voor meer kennis over de bestaande energievoorziening en de 
duurzame energievoorziening op Curaçao en de koppeling tussen de twee. Hierdoor 
kunnen nieuwe ideeën, hypotheses en theorieën bedacht worden en kunnen problemen 
verfijnd worden voor een meer systematisch onderzoek en voor het formuleren van 
nieuwe onderzoeksvragen.  
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Cross-section ontwerp 
De focus van een cross-section ontwerp ligt op het bestuderen van en het trekken van 
conclusies uit bestaande verschillen tussen mensen, onderwerpen of fenomenen 
(Bryman, 2008:44). 
Drie onderscheidende kenmerken voor het cross-section onderzoeksontwerp zijn: 
• Het niet hebben van een tijd dimensie.  
• Een beroep doen op de bestaande verschillen, in plaats van verandering na ingrijpen.  
• Groepen die geselecteerd worden op basis van bestaande verschillen in plaats van 

willekeurige toewijzing.  
 

Met een cross-sectionele opzet worden alle mogelijke stellingen die bedacht kunnen 
worden in kaart gebracht.   
 
5.1.3 Analyse eenheden 
De analyse eenheden in dit onderzoek zijn de stellingen waarover door middel van 
onderzoek uitspraken gedaan zullen worden. Actoren (individuen, organisaties en de 
maatschappij) die direct of indirect deel vormen van de bestaande belangenstructuur van 
energievoorziening op Curaçao zijn de variabelen. De onderzoeksvraag is gericht op het 
in kaart brengen van de visies van verschillende actoren over de energievoorziening op 
Curaçao. Om uitspraken te kunnen doen over de analyse eenheden is het van belang 
om een zo groot mogelijk verscheidenheid aan informatie en spreiding onder 
stakeholders/actoren te krijgen. 
De verschillende stappen in het onderzoek worden in figuur 11 weergegeven.  
 
Figuur 11: stappen in het onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De concourse is een technisch concept dat veel gebruikt wordt in de Q-methode. In de 
concourse bevinden zich alle mogelijke visies over het thema energievoorziening. De 
sample die genomen is in de concourse moet representatief zijn voor alle ideeën, 
thema’s, visies, etc. over energievoorziening die in de maatschappij leven. De concourse 
zou dus alle relevante aspecten van de discussies over het thema moeten bevatten (van 
Exel en de Graaf, 2005). 
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De geraadpleegde documenten in de concourse bevatten niet alle relevante informatie, 
daarom is gebruikt gemaakt van het etnografisch onderzoek in de vorm van interviews. 
Een etnografisch onderzoek wordt mede gebruikt om de concourse op te bouwen en 
vormt dus een belangrijk onderdeel van.   
 
Omdat de verzameling stellingen in de concourse te groot is, wordt deze vertaald naar 
een gestructureerde Q-set met stellingen die voorgelegd worden aan de respondenten 
(P-set). Met behulp van de Q-sorting worden de opvattingen van actoren geïdentificeerd 
en hun overeenkomsten geanalyseerd. Aan de hand van de voorgelegde stellingen 
worden vragen gesteld aan de respondenten. Hun antwoorden worden later gebruikt om 
uitkomsten van het onderzoek mee te interpreteren. 
 
5.1.4 Vooronderzoek 
Voordat er met het onderzoek begonnen wordt is het van belang om een vooronderzoek 
te doen om een idee te vormen van wat er zoal speelt in het gekozen onderzoeksthema. 
De keuze voor een etnografisch vooronderzoek is gebaseerd op het feit dat er met zo’n 
onderzoek culturele verschijnselen over de energievoorziening op Curaçao verkend 
kunnen worden. Het doel van het vooronderzoek is om eerst een globaal antwoord op 
onderstaande vragen te krijgen: 
• Wie zijn de actoren en wat voor invloed hebben zij (maatschappelijk, beleidsmatig en 

ruimtelijk) op de implementatie en acceptatie van duurzame energie op Curaçao? 
• Welke kennis van duurzame energie bestaat er op Curaçao en hoe wordt deze 

overgedragen?  
• Wat voor ruimtelijke en maatschappelijke impact hebben duurzame energie 

ontwikkelingen op Curaçao?  
 
Het uitvoeren van een ethnografisch onderzoek neemt geruime tijd in beslag, die voor 
het doen van dit masteronderzoek niet beschikbaar is. In de literatuur wordt gewezen op 
de mogelijkheid om een micro-etnografisch onderzoek te doen waarbij gefocust wordt op 
een bepaald aspect van het onderwerp (Bryman 2008, 403). In het geval van dit 
onderzoek voor Curaçao is voor het micro-etnografisch onderzoek gekozen gezien de 
aanwezige sociale- en culturele achtergrond en voorkennis van de onderzoeker.  
 
Om een globaal antwoord te kunnen geven op bovengenoemde vragen is het van belang 
om relevante personen te selecteren die bekend zijn met thema’s rondom 
energievoorziening op Curaçao. Bij de volgende twee personen is in de periode mei 
2012 een semi-gestructureerd interview afgenomen. Het betreft de heer Andres Casimiri, 
oprichter van Green Town, een NGO die zich bezig houdt met visievorming, mogelijke 
ontwikkelingen en investeringen omtrent het olieraffinaderijgebied en mevrouw Caroline 
Manuel, hoofd afdeling stedelijke en regionale ontwikkeling en volkshuisvesting bij de 
ROP (Ruimtelijke Ordening en Planning), een overheidsinstantie die zich bezighoudt met 
ruimtelijke en planologische ontwikkelingen op het eiland. Er is in deze fase nog niet 
gesproken met de energievoorzieninginstantie Aqualectra, maar er is wel een eerste 
analyse gedaan van bestaande documentatie die als achtergrond informatie heeft 
gediend voor de interviewvragen. 
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Het belang van het semi-gestructureerde interview met de heer Casimiri is om meer te 
weten te komen over Green Town in het algemeen en over hoe deze visie bij andere 
actoren als de overheid ligt. Het belang van het interview met mevrouw Manuel is om te 
achterhalen wat de kennis van de ROP is over het onderzoeksthema en of de ROP op 
de hoogte is van de visies van andere actoren en hoe de ROP zich ten opzichte van de 
ruimtelijke en planologische impact van zulke visies opstelt.  
 
Uit het interview met de heer Casimiri van Green Town en mevrouw Manuel van de ROP 
zijn aspecten naar voren gekomen die dit onderzoek verder vorm hebben gegeven, 
namelijk: 
• Beter begrip van de visie van Green Town.  
• Een eerste idee van mogelijke reacties van belanghebbenden over de plannen van 

Green Town maar ook over de problematiek van de olieraffinaderij die Green Town 
met zijn plannen hoopt op te lossen.  

• Mogelijke actoren die van belang zijn voor het onderzoek.  
 
Uit het interview met mevrouw Manuel blijkt dat de ROP niet van andere actoren (met 
name overheidsinstanties) op de hoogte is hoe ze denken over de verontreiniging door 
de olieraffinaderij, wat hieraan gedaan kan en moet worden en hoe om te gaan met 
andere vormen van energieproductie en -distributie. Communicatie tussen de 
verschillende overheidsinstanties over het thema energievoorziening en andere 
bijbehorende aspecten is niet of minimaal aanwezig.  
 
Het feit dat de regering van kabinet Schotte (van augustus 2010 tot september 2012) 
energieproductie ter sprake heeft gebracht, heeft bijgedragen aan de toegenomen 
interesse bij de diverse actoren en belanghebbenden. De twee afgenomen interviews 
hebben een bijdrage geleverd aan het “framen” van het onderzoeksthema. 
 
In paragraaf 5.2 worden de verschillende methoden besproken die gebruikt zijn om het 
hoofdonderzoek vorm te geven. 
 
5.2 Methoden van data collectie 
In de volgende drie paragrafen worden respectievelijk de concourse, een korte 
introductie van de Q-methode en de Q-set (stellingen) behandeld.  
 
5.2.1 Concourse 
De concourse wordt veel gebruikt in de Q-methode voor het verzamelen van alle 
mogelijke verklaringen die respondenten kunnen hebben over het onderzoeksonderwerp. 
In het kader van dit onderzoek bevat de concourse relevante aspecten van de discussies 
rondom het thema energievoorziening op Curaçao en energievoorziening in het 
algemeen.  
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Voor het bepalen van de concourse (van Exel en de Graaf, 2005) is gebruik gemaakt van 
informatie uit:  
• Oude en huidige (beleids)documenten en openbare verslagen om de 

verschillende aspecten van de energievoorziening op Curaçao te onderzoeken. 
• Zelfreferenten verklaringen (dat wil zeggen, meningen, geen feiten), objecten, 

foto's, etc. 
• Populaire literatuur, zoals berichten in de media, kranten, tijdschriften, etc. 
• Wetenschappelijke literatuur, zoals papers, essays en boeken  
 
Alle gevonden stukken inclusief de twee interviews uit het etnografisch vooronderzoek 
zijn verzameld in het programma Atlas.ti en zijn hierna geanalyseerd. Uit de analyse is 
een lijst met codes geformuleerd die aspecten weergeven van thema’s (zoals de diverse 
actoren en hun kenmerken, kennis van duurzame energie, maatschappelijke en 
ruimtelijke aspecten van een mogelijke verandering van energievoorziening, etc.) die te 
maken hebben met dit onderzoek. Hierna is overgegaan tot categorisering van de codes 
en het onderverdelen en formuleren van stellingen. De inhoudelijke uitleg van de 
categorisatie en het formuleren van de stellingen en het gebruik van Atlas.ti wordt 
behandeld in paragraaf 5.3. 
 
5.2.2 Q-methode 
De Q-methode biedt een systematische basis aan waarmee opvattingen van actoren 
geïdentificeerd en hun overeenkomsten geanalyseerd kunnen worden. 
De Q-methode is geschikt voor dit onderzoek, omdat onderdelen van de analyse alleen 
door de respondenten gemanipuleerd worden. De onderzoeker verliest hierbij de 
exclusieve controle over het onderzoek om de werkelijkheid van het onderzochte aan te 
duiden (Wolsink, 2004). 
 
Onderstaande samenvatting geeft de werkwijze van de Q-methode aan. De Q-set 
(stellingen) is een verzameling van uitspraken uit de concours, die voorgelegd wordt aan 
de respondenten (P-set). De respondenten in de P-set moeten theoretisch relevant zijn 
voor het thema in kwestie (van Exel en de Graaf, 2005).  
Voor het onderzoek zijn tussen de twintig en dertig respondenten nodig zodat een goed 
beeld uit de maatschappij weergeven wordt. De respondenten (P-set) worden gevraagd 
om de stellingen te ordenen volgens hun individuele standpunt, voorkeur, oordeel of 
gevoel, met behulp van een quasi-normale verdeling. Dit is de zogenaamde Q-sortering. 
Door deze Q-sortering geven respondenten hun subjectieve betekenis aan de stellingen 
waardoor ze hun subjectieve standpunt of een persoonlijk profiel onthullen (van Exel en 
de Graaf, 2005). 
 
Dit Q-methodologische onderzoek kan de onderzoeker een antwoord geven op de 
onderzoeksvragen, omdat het een geschikte en krachtige methodologie is voor het 
verkennen en verklaren van patronen in subjectiviteit, het genereren van nieuwe ideeën 
en hypothesen, en het identificeren van consensus en contrasten in standpunten, 
meningen en voorkeuren. 
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5.2.3 Stellingen (Q-set) 
Door middel van stellingen (Q-set) worden patronen van opvattingen van de 
respondenten (P-set) in kaart gebracht. Om tot een volledige dekking van alle mogelijk 
relevante opvattingen te komen, wordt een reeks indicatoren gebruikt en ontwikkeld door 
toepassing van de culturele theorie (Wolsink, 2004). 
In figuur 12 wordt schematisch weergegeven welke stappen Wolsink (2004) in zijn 
onderzoek vanuit de theorie gevolgd heeft om te komen tot stellingen die een volledige 
dekking geven van mogelijk relevante opvattingen. In dit onderzoek wordt de door 
Wolsink (2004) toegepaste theorie gebruikt. In deze paragraaf wordt de theorie niet 
uitgelegd maar wordt direct overgegaan naar de genoemde rationaliteiten. 
 
 
Figuur 12: Schematische weergave van de theoretisch framework om tot stellingen te 
komen die een volledige dekking geven van mogelijk relevante opvattingen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Culturele Theorie (CT) bevat drie functies voor het doen van dit onderzoek. De laatste 
functie, typologie impliceert dat alle drie vormen van de Policy Belief Systems (PBS) 
hierbinnen passen. Met een grid-group framework worden alle manieren van 
betrokkenheid bij het sociale leven en dus ook van fundamentele normatieve aannames 
en veronderstellingen over beleidsdomeinen gevangen. 
 
 

Identificeren van 
mogelijk relevante 
opvattingen 

Indicatoren die de drie 
niveaus van “belief” in 
kaart brengen. 
Advocay Coalition 
Framework (ACF) 
 

Culturele Theorie (CT) 
toepassing als 
instrument om 
indicatoren te 
formuleren 

Drie functies die  
geschikt zijn voor doel 
van het onderzoek 

Kwesties over culturele 
vooroordelen 

Met beperkt aantal 
culturele types  alle 
mogelijke 
vooroordelen dekken 

Typologie is universeel 
terug te vinden in alle 
drie niveaus van Policy 
Belief  (grid-group  
framework ) 

 

 

‘Deep core level’ 

‘Policy core level’ 

‘Secondary aspects 
level 

 

Policy Belief Systems 
(PBS)  vormen een 
central concept  in de 
ACF 
 



43 
 

Een mogelijke onderverdeling van de stellingen is te maken aan de hand van de 
volgende typen rationaliteiten in het grid-group framework (figuur 13) (Wolsink, 2004).  
1. Hiërarchisch (heeft te maken met de positie van de verschillende actoren in het 

proces maar ook hun positie ten opzichte van elkaar). 
2. Egalitaristisch (heeft te maken met het hebben van gelijke rechten, ongeacht de 

sociale, economische of andere onderscheidingen, zoals inkomen, ras of 
religieuze of politieke overtuigingen). 

3. Individualistisch (gericht op de mening van het individu). 
4. Fatalistisch (betreft het aanvaarden van wat onvermijdelijk geacht wordt. Deze 

vragen hebben meestal een negatieve ondertoon). 
5. Hybride / ongedefinieerd (niet direct te plaatsen in één van de rationaliteiten). 
 
 
Figuur 13: Grid-group framework: vier typen rationaliteiten geproduceerd door twee 
dimensies van het maatschappelijk karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Wolsink, 2004:2671 
 
Bovengenoemde rationaliteiten bevatten ten minste één stelling uit elk van onderstaande 
categorieën. Deze categorieën zijn geformuleerd uit de codelijst van de concourse 
analyse in Atlas.ti (zie paragraaf 5.3).  
 
• Smart Grid (SG)  

Een ‘smart grid’ is een elektriciteitsnet waarin effectiever gebruik wordt gemaakt van 
verschillende energiebronnen, met name hernieuwbare bronnen. Deze hernieuwbare 
energie wordt in grote aantallen relatief kleine installaties opgewekt (bv. 
zonnepanelen, windturbines, aardwarmtepompen), die verspreid staan opgesteld. 
Informatie- en digitale technologie draagt bij tot een verbetering van betrouwbaarheid, 
veiligheid en efficiëntie van het elektrische systeem (Han en Xu, 2011). 

• Maatschappelijke Acceptatie (MA) 
Draagvlak vanuit verschillende groepen zoals de publieke acceptatie en acceptatie 
van de essentiële actoren op verschillende schaalniveaus en de politieke en wettelijke 
erkenning (Wüstenhagen et al, 2007). 

• Planning (P) 
Planning heeft te maken met het proces om tot een project te komen, met het project 
zelf in ruimtelijke zin en met het op de juiste en tijdige wijze uitvoeren van het project. 
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Individualistisch Egalitaristisch 

GRID 
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De verschillende betekenissen van planning zijn dus afhankelijk van de context 
waarbinnen het begrip wordt gebruikt. 

• Economie (E) 
Economische aspecten van beslissingen over de energievoorziening, die zich 
bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van de schaarse goederen en 
diensten. 

• Milieu (M) 
Het milieu betekent in de brede zin van het woord de omgeving/gezondheidsaspecten 
waarin iemand of iets leeft. Het begrip milieu verwijst in dit kader naar het natuurlijk 
(ecologische) milieu. 

 
In oktober en november 2012 hebben 23 respondenten op Curaçao en in Nederland de 
geformuleerde stellingen in een Q-sort geplaatst. De respondenten hebben instructies 
gekregen over het plaatsen van de stellingen in een Q-sort (van Exel en de Graaf, 2005), 
zie hiervoor bijlage 1. De lijst van de in totaal 55 stellingen is opgenomen in hoofdstuk 6 .  
De reacties van de actoren waren positief. Enige kanttekening was dat enkele 
respondenten hebben aangegeven dat ze de Q-sort op eigen naam invullen en niet voor 
de organisatie die zij vertegenwoordigen. Het is aan de respondenten bevestigd dat de 
Q-sort op naam staat. Het feit dat een respondent bij een bepaalde instantie of bedrijf 
werkzaam is, beïnvloed zijn of haar kijk ten aanzien van de stellingen. 
De ingevulde Q-sort formulieren zijn verwerkt met het software programma PQMethod 
(paragraaf 5.3.2). 
 
5.3 Technieken  
In deze paragraaf worden de technieken behandeld die gebruikt zijn bij het doen van dit 
onderzoek. De twee software programma’s die hierbij zijn gebruikt zijn Atlas.ti voor het 
ontwikkelen van de concourse en de PQMethod voor het doen van de Q-sorting. In 
paragrafen 5.3.1 en 5.3.2 wordt een korte uitleg gegeven over de software programma’s, 
hoe ze ingezet zijn in het onderzoek en het soort uitkomst dat verkregen kan worden. 
 
5.3.1 Atlas.ti 
Atlas.ti is de data-analyse en onderzoekssoftware die gebruikt wordt bij het organiseren 
(classificeren) en analyseren van grote aantallen en verschillende soorten informatie. De 
software biedt hulp en ondersteuning bij het denkproces en het omzetten van 
ongestructureerde informatie in gestructureerde data. Het breidt de mentale capaciteiten 
van de onderzoeker uit om zich te organiseren, te onthouden en om systematisch te 
werken (Konopasek, 2007). 
 
De volgende stappen (Konopasek, 2007) zijn bij het gebruik van Atlas.ti gevolgd: 
• Het toewijzen de primaire documenten (PD). 
• Het definiëren van codes door de PD's in stukken op te delen. 
• Het schrijven van commentaar. 
• Het bepalen van de relevantie van de codes en het commentaar. 
• Het lezen van gegevens op een nieuwe manier.  
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Voor een lijst met het aantal geraadpleegde stukken (PD’s) en de codes wordt verwezen 
naar bijlage 2. Hierna is overgegaan tot het categoriseren van de codes en het 
formuleren van de stellingen zoals hiervoor is toegelicht in paragraaf 5.2.3. De stellingen 
zijn voorgelegd aan en in een Q-sort geplaatst door de respondenten. 
 
5.3.2 PQMethod Software 
De PQ Method Software is een DOS-programma speciaal ontworpen om gegevens 
statistisch te analyseren. Nadat de stellingen door respondenten in een Q-sort zijn 
geplaatst, worden deze op een Q-sort formulier ingevuld. De informatie op de formulieren 
wordt in de PQ Method software ingevoerd om statistisch geanalyseerd te worden. De 
resultaten uit deze statistische analyse worden in hoofdstuk 6 behandeld. 
 
Uit de analyse komen een aantal visies naar voren waar actoren zich in min of meerdere 
mate bij aangesloten zullen voelen. In tabel 3 worden de belangrijkste factoren die een 
ideaaltypische visie vertegenwoordigen weergegeven. De factoren zijn gehaald uit de 
eerder genoemde codes uit de primaire documenten. De visies zijn gebaseerd op 
informatie die tijdens het doen van het etnografisch onderzoek en de concourse naar 
voren zijn gekomen. De eerste visie gaat over het zo veel mogelijk actoren betrekken bij 
beslissingen omdat ze allen kennis inbrengen over het energievoorzieningsthema. In de 
tweede visie willen actoren de bestaande energievoorziening behouden en investeren in 
functiebehoud met vernieuwing van het olieraffinaderijgebied. De laatste visie gaat over 
actoren die zich willen inzetten op een nieuwe toekomst van energievoorziening en het 
olieraffinaderijgebied een andere functie willen geven.     
 
Tabel 3: de belangrijkste factoren van een ideaaltypische visie 
Factoren Visie 1 betrekken van 

actoren bij beslissingen 
vanwege hun KENNIS 
inbreng 

Visie 2 inzetten op het 
nu/BEHOUD en 
vernieuwing van 
olieraffinaderij  

Visie 3 inzetten op de 
toekomst/NIEUW functie 
voor olieraffinaderijgebied  

stakeholders / actoren x x x 
politiek  (monopolie) x x x 
beleid x x x 
economie en financiën x x x 
educatie (kennis en informatie) x  x 
emotie x x x 
maatschappelijk belang 
(ongenoegen/acceptatie/ sociale 
aspecten) 

 x x 

gezondheid  x x 
planning (ruimtelijke ordening) x  x 
onderzoek x x x 
wetgeving en rechten  x x 
techniek  x x 
stimuleren duurzame energie 
productie 

x  x 

regulering duurzame energie door 
overheid 

  x 

 
De totale sortering van alle stellingen die bij het totaal aantal visies hoort, bedraagt 
100%. Wanneer er gekeken wordt naar de eerste drie visies waarbij de meeste actoren 
overeenstemming over hebben, zal het gaan om maximaal 50% van de sorteringen. Een 
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denkbeeldige ideale sortering van de stellingen voor deze drie best scorende visies zou 
kunnen zijn:  
• Voor de eerste visie, 25%. De actoren zullen het er over het algemeen mee eens zijn 

dat er meer betrokkenheid vanuit actoren moet zijn bij het nemen van beslissingen. 
De kennis van de betrokken actoren zal een positieve bijdrage leveren aan de 
maatschappelijke acceptatie bij een verandering in de energievoorziening van 
Curaçao. Of het nu gaat over het wel of niet behouden van de olieraffinaderij of het 
creëren van een nieuwe energievoorziening voor Curaçao. 

• Voor de tweede visie, het behouden van de bestaande energievoorziening met 
vernieuwing van de olieraffinaderij 15%.Omdat dit bekend terrein is, zullen bepaalde 
actoren geneigd zijn om het bestaande te behouden, maar wel met technische 
vernieuwingen zodat het milieu (mens en natuur) minder te lijden heeft van de 
gevolgen van de olieraffinaderij. 

• En voor de derde visie, een totaal nieuwe kijk naar de toekomst waarbij het 
olieraffinaderijgebied een nieuwe functie krijgt 10%. Dit is een nieuw concept dat 
onbekend is voor de meeste actoren en bewoners van het eiland, vandaar een 
waarschijnlijk terughoudendheid. Deze visie zal hand in hand gaan met de eerste 
visie waarbij eerst nadruk gelegd zal moeten worden op het stimuleren van kennis 
voor het creëren van draagvlak. 
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HOOFDSTUK 6 RESULTATEN 
 
6.1 Inleiding 
De voornaamste resultaten van het onderzoek betreffen de visies op de 
energievoorziening. Voordat deze geanalyseerd kunnen worden is eerst vastgesteld 
welke actoren relevant zijn om deze visies voor in kaart te brengen. De eerste stap in de 
analyse betreft dan ook een presentatie van de actoren en een beschrijving waarom ze 
in het onderzoek zijn betrokken.  
 
Er zijn verschillende bedrijven en instanties die direct of indirect ervoor zorgen dat de 
Curaçaose consument van energie voorzien wordt.  
Zo is er de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA, leverancier van de primaire 
grondstof (olie) om energie te produceren. PDVSA raffineert haar olie in de Isla 
raffinaderij op Curaçao. De afgeleide producten, zoals stookolie, diesel, benzine en 
kerosine worden geleverd aan de Curaçaose oliemaatschappij CurOil en haar 
zustermaatschappij CurGas. CurOil levert industriële olie en diesel aan het geïntegreerde 
productie- en distributiebedrijf voor elektriciteit en water, Aqualectra die daarmee 
elektriciteit en water produceert (Karskens, 2006). 
  
Een beschouwing van de Curaçaose energievoorziening is niet mogelijk zonder de 
watervoorziening erbij te betrekken. Zoals eerder beschreven wordt zeewater tot 
drinkwater ontzilt door middel van “reverse osmosis” en verdampingsproces.  Deze 
processen maken gebruik van energie afkomstig uit olie. De productie, distributie en het 
gebruik van water maken daarom een integraal deel uit van het energievraagstuk op 
Curaçao (Karskens, 2006). Naast Aqualectra wordt ook elektriciteit geproduceerd door 
de BOO (de energiecentrale gelegen op het Isla raffinaderijterrein) en de 
windmolenpark(en). In hoofdstuk 3 zijn de bestaande en toekomstige energievermogens 
beschreven. 
 
Benzine, gas en andere oliederivaten worden door consumenten rechtstreeks bij de 
CurOil benzinestations, zelfstandige benzinestations en bedrijven als Kuzeta gekocht. 
CurOil heeft tevens een aanzienlijke buitenlandse markt door leveranties aan 
luchtvaartmaatschappijen en de scheepvaart (Karskens, 2006). 
 
6.2 Lijst van actoren 
Om tot een gestructureerde “sample” van sleutelactoren te komen is gekeken naar de 
soort actoren die direct of indirect te maken hebben met de energievoorziening op 
Curaçao. Deze soort actoren zijn overheidsinstanties op zowel Curaçao als in Nederland, 
NGO's (Non Governmental Organizations), bedrijven, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, media, industrie en gezondheidszorg. Vervolgens zijn uit een 
niet extensieve lijst van 34 relevante actoren 23 respondenten, de zogenaamde P-list 
(tabel 4) benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. De uiteindelijke keuze voor een 
respondent, werd bepaald door de beschikbaarheid. 
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Tabel 4: Lijst van respondenten (P-list) 
 Actor type omschrijving contactpersoon functie 
1 Curoil overheid Levert olie derivaten aan consument en bedrijven. Dhr. E.P. Spong Manager 
2 Architecten Bureau 

DK 
bedrijven Architectenbureau. Dhr. D. Klaus Directeur 

3 Green Town Curaçao NGO's Initiatief om de sterk vervuilende Isla olieraffinaderij 
op Curaçao te vervangen door een levendige groene 
stad aan het water die op duurzame energie draait. 

Dhr. A. Casimiri Oprichter 

4 Catis N.V. bedrijven Schepen afhandelingsbedrijf (Hardware, Fire Fighting 
and Live Saving Equipment). 

Dhr. C. Goilo Directeur 

5 ROP (Ruimtelijke 
Ordening en 
Planning) 

overheid Verantwoordelijk voor de ruimtelijke en 
planologische uitgangspunten op Curaçao. 

Mw. C. Manuel Directeur 

6 Aqualectra (elektra) overheid Aqualectra is het nutsbedrijf van Curaçao dat 
verantwoordelijk is voor de productie en distributie 
van energie en water, alsmede voor de levering van 
bijbehorende diensten.  

Dhr. R. Oliveira Department head 
Operation at 
Aqualectra 

7 DEZ (Dienst 
Economische Zaken) 

overheid Belast met het economisch beleid, regelgeving en 
ontwikkeling van Curaçao. 

Dhr. L. Girigori General 
Economic Policy 
Division 

8 KUZETA bedrijven Produceert o.a. motorolie voor diverse voertuigen. Dhr. A. Marchena Mede Directeur 
9 Milieudienst 

(voormalig) 
overheid Verantwoordelijk voor het bewaken, beschermen en 

verbeteren van het Curaçaose milieu. 
Dhr. Boerhors Directeur 

10 Aqualectra (water) overheid Zie: Aqualectra (electra). Dhr. R. Zimmerman Chief Operations 
11 CPA (Curaçao Port 

Authoroties) 
bedrijven  Biedt alle binnen havendienst, kust-en zee sleepvaart, 

berging en rampenbestrijding, binnenvaart en ponton 
transport. 

Dhr. R. Koopmans Technical 
Manager 

12 Eucarinet (UNA) onderwijs -/ 
onderzoeks- 
instelling 

Een vier jarig Inconet Coordination Action, 
ondersteund door de Europese Commissie met als 
doel het versterken van bi-regionale duurzame 
dialoog over wetenschap en technologie tussen 
Europa en het Caribische gebied. (UNA is een van de 
partners). 

Dhr. R. Boelbaai Associate 
Professor IT & 
Electrical Systems 
Dean Faculty of 
Engineering 

13 PROGAYA bedrijven Stedenbouwkundig en planologisch bureau. Mw. Z. Garmers-
Rojer 

Directeur 

14 ISLA / PDVSA industrie PDVSA (oliemaatschappij van de Venezolaanse staat) 
verhuurt de olieraffinaderij ISLA van de Curaçaose 
overheid. 

Dhr. M. de Graaf Section Head 
Energy & Loss 

15 Extra media Papiamentstalige krant (wordt het meest gelezen 
door de lokale bevolking). 

Dhr. A. Pieter Journalist 

16 USONA NGO's Verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig 
beheer van de gelden die donoren beschikbaar 
stellen. 

Dhr. J. Thielemans Adjunct-directeur 

17 AMIGOE media Nederlandstalige krant (wordt het meest gelezen 
door hoger opgeleiden). 

Dhr. G. Bernadina Journalist 

18 CHATA NGO's Zorgt voor het creëren van een gunstig 
ondernemingsklimaat voor de hospitality en 
toeristisch industrie. 

Dhr. M. Mercera Marketing & 
Product Manager 

19 MCB (Maduro & 
Curiels Bank) 

bedrijven Oudste Curaçaose bank. dhr. J. Cova Account Manager 
Retail Lending 

20 UNA  onderwijs -/ 
onderzoeks- 
instelling 

University of the Netherlands Antilles. Dhr. de Lanoy Rector 
Magnificus 

21 Stichting SMOC NGO's / 
gezondheids 
zorg 

Milieuorganisatie met als voornaamste doel de 
milieuvervuiling van in het bijzonder de 
olieraffinaderij (Isla) te doen terugdringen. 

Mw. Boersma Huisarts / 
Penningmeester 
SMOC 

22 CURINDE  Het aantrekken en stimuleren van handel en 
productie bedrijven. 

Dhr. V. Kross Manager Asset 
Management 

23 Ministerie BZK overheid Nederlandse instantie dat zorg draagt dat Curaçao 
met een toekomstvisie voor de olieraffinaderij Isla 
komt. 

Dhr. J. Bandsma Beleidsmedewer
ker 
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6.3 De visies  
Voor drie clusters van respondenten (tabel 5) waarvoor verschillende visies zijn 
geïdentificeerd, is een factoranalyse gedaan. Het blijkt dat er drie, op enkele essentiële 
punten verschillende, visies op de toekomstige energievoorziening van Curaçao bestaan. 
De respondenten met een factorlading van hoger dan 0,40 zijn voor elke visie 
aangegeven. Twee van de 23 respondenten, namelijk CATIS en USONA hadden een 
combinatie van stellingen die niet overeenkwamen met één van de drie geïdentificeerde 
visies (zij hebben een factorlading kleiner dan 0,40 op alle drie visies). In de hierna 
volgende subparagrafen worden de karakteristieken van de visies van elke groep 
respondent aan de hand van de meest kenmerkende stellingen besproken. De meest 
kenmerkende stellingen in de visies komen tot uiting in het verschil met de andere twee 
visies. Het zijn met name de stellingen die extreem hoog of laag scoren die de inhoud 
van de betreffende visie weergeven. Vanzelfsprekend geldt dat groepen actoren die één 
van de drie visies aanhouden, het meest eenduidig zijn over deze kwesties.  
 
Tabel 5: Actoren score per visie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                Visie 1  Visie 2 Visie 3 
  Respondenten    
  1 CUROIL              0.5452X  -0.4449X  0.1061 
  2 KLAUS                0.4668X  0.0034 -0.1464 
  3 GREENTOW            0.0367  -0.3977X   0.6358X 
  4 CATIS               0.1936 -0.2297 -0.3025 
  5 ROP                  0.7070X -0.0588  0.2365 
  6 AQUAelec           0.2685  -0.5221X -0.0498 
  7 DEZ                   0.5127X  0.0110   0.3768X 
  8 KUZETA              0.5285X -0.1946 -0.0660 
  9 MILIEUDI            0.4433X  -0.4546X  0.0903 
 10 AQUAwate            0.2946  -0.4505X   0.4742X 
 11 CPA                   0.6225X  0.1092   0.3927X 
 12 EUCARINE              0.5240X  0.0935  0.1667 
 13 PROGAYA             0.4214X  -0.4784X  0.0161 
 14 ISLA/PDV             0.4588X  0.2552 -0.0769 
 15 EXTRA                0.6500X -0.0708   0.4250X 
 16 USONA               0.2146 -0.3214 -0.0975 
 17 AMIGOE              0.7184X -0.0806 -0.2217 
 18 CHATA               0.0669  -0.4423X  0.3089 
 19 MCB                 0.7170X -0.0810 -0.1498 
 20 UNA                  0.6177X -0.0069  0.0011 
 21 SMOC                0.2012  -0.4590X  0.3539 
 22 CURINDE              0.4308X  0.0016 -0.0961 
 23 MinBZK                0.4646X  0.0077   0.5090X 
    
    
   Score van 0.4 of hoger  
   (zowel + als -) 
  X X-en zijn gebruikt om de 

factorscores hierna te 
berekenen 
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De totale sortering van alle stellingen die bij het totaal aantal visies hoort, bevat 100% 
variantie. De eerste drie visies waarbij de meeste actoren overeenstemming over 
hebben, bevatten gezamenlijk 40% van de variantie in de sorteringen. Het percentage 
van drie best scorende visies is:  
• Voor de eerste visie, het zoveel mogelijk verschillende actoren bij beslissingen over 

energievoorziening op Curaçao te betrekken omdat ze essentiële kennis inbrengen, 
23%. 

• Voor de tweede visie, het behouden van de bestaande energievoorziening met 
vernieuwing van de olieraffinaderij 9%.  

• En voor de derde visie, een totaal nieuwe kijk naar de toekomst van 
energievoorziening op Curaçao waarbij het olieraffinaderijgebied een nieuwe functie 
krijgt 8%. 

 
6.3.1 Het gebruiken van kennis van zoveel mogelijke actoren 
Om een beeld te krijgen van de inhoud van de eerste visie is gekeken naar de meest 
onderscheidende stellingen voor deze visie (tabel 6). Deze stellingen hebben de hoogste 
significante scores. Andere onderscheidende stellingen voor de eerste visie met een 
lagere significante score worden hier niet benoemd maar vormen wel een cruciaal 
onderdeel van de visie, omdat de score afwijkend kan zijn van de score onder één van 
de twee andere visies. In de eerste visie blijkt met name kennis van de huidige en 
toekomstige energievoorziening en de invloed op diverse aspecten als milieu, 
maatschappij, de markt, etc. een belangrijke rol te spelen. De kern van de eerste visie 
kan samengevat worden als het zoveel mogelijk verschillende actoren bij beslissingen 
betrekken omdat ze allen, inclusief bevolking, essentiële kennis inbrengen. In deze visie 
ligt de nadruk op de maatschappelijke acceptatie en het egalitaristische, wat te maken 
heeft met het hebben van gelijke rechten, ongeacht de sociale, economische of andere 
onderscheidingen. 
 
Tabel 6: De meest onderscheidende stellingen voor de eerste visie  

Stellingen                                                                                                   Score Type 
Het is beter voor Curaçao als het op dezelfde manier blijft doorgaan met energieproductie [34].  -5 -2.19 Hybryde-Planning 
   

Moderniseren van de olieraffinaderij, zoals in de toekomstvisie opgesteld door de regering is 
opgenomen, zal gezondheidsrisico´s en milieu-incidenten verminderen [19].       

 5  1.74 Egalitaristisch-
Milieu 

   

Het kennen van visies en opinies van andere actoren dan Aquaelectra, PDVSA en de regering 
verbetert de kwaliteit van plannen en versterkt een mogelijk samenwerkingsverband [49].        

4  1.47 Algemeen-
Maatschappelijke 

acceptatie 
   

Alle actoren die maar iets met de olieraffinaderij te maken hebben moeten bij de discussies 
over de visie ontwikkeling van de toekomst ervan betrokken worden [15].       

4  1.40 Egalitaristisch-
Planning 

   

Wanneer meer actoren zich met de energievoorziening gaan bemoeien, zal de bewustwording 
en bereidheid het energiegebruik aan te passen, toenemen [13]       

3  1.24 Egalitaristisch-
Maatschappelijke 

  acceptatie 
   

Consumenten zullen de gedifferentieerde energietarieven die bij aanpassing van 
energiegebruik aan zon- en windenergie in een smart grid horen niet accepteren [37]      

-3 -1.10 Hybryde-
Maatschappelijke 

acceptatie 
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Kennis over energievoorziening op Curaçao wordt door een groot deel van de 
respondenten als noodzakelijk gezien om veranderingen in de energievoorziening tot 
stand te brengen. Het zijn vooral overheidsinstanties en bedrijven die aangeven dat 
kennis nodig is om de manier waarop wordt omgegaan met energieproductie te 
veranderen. Wat misschien niet te verwachten was, is dat ook oliemaatschappij 
Isla/Pdvsa, kennis dé manier vindt om de energieproductie op Curaçao te verbeteren. De 
vraag is dan wel, om welke soort verandering en kennis het gaat. Het valt op dat de 
NGO’s en Aqualectra (zowel elektriciteit als water) geen aansluiting hebben met deze 
visie. 
 
Om de kennis van zoveel mogelijke actoren te gebruiken moet het duidelijk zijn om wat 
voor soort kennis het gaat maar ook tot welke verandering deze kennis moet leiden. De 
soort veranderingen die voor dit onderzoek van belang zijn, zijn door Unruh (2000) 
benoemd als de drie mogelijkheden om aan de carbon lock-in problematiek te 
ontsnappen. Deze drie veranderingen hebben te maken met het verminderen van 
milieuvervuiling die ontstaat door gebruik van fossiele brandstoffen, het zorgen voor 
kritische massa of maatschappelijk consensus die zal leiden tot verandering van 
energieproductie en het in kaart brengen van verbanden tussen oorzaak en gevolg 
wanneer het gebruik van fossiele brandstof niet vermindert. De kennis die nodig is om de 
drie bovengenoemde veranderingen te realiseren is kennis over koolstof besparende 
technologieën, wetenschappelijk onderzoek en burgereducatie en herkenning van 
gebeurtenissen als milieurampen.  
 
Met het introduceren van een smart grid wordt effectiever gebruik gemaakt van 
verschillende soorten energiebronnen, met name hernieuwbare bronnen.  Hiermee zullen 
de bovengenoemde veranderingen gestimuleerd kunnen worden. Dit betekent een 
reductie van het gebruik van fossiele brandstof en het intensiveren van duurzame 
energie gebruik. Een belangrijk aspect van een ‘smart grid’ is het feit dat ruimtelijke 
ordening aspecten net zo belangrijk zijn als de andere aspecten. Echter, in deze eerste 
visie scoren de stellingen over ruimtelijke aspecten van een mogelijke ‘smart grid’ relatief 
laag. Dit komt doordat actoren de nadruk leggen op de keuze voor een toekomstvisie. 
Ruimtelijke ordening aspecten is een onderschat probleem dat ook meegenomen moet 
worden in de keuzes om te komen tot een toekomst visie. Sommige actoren zijn zo bezig 
vanuit hun eigen uitgangspunten dat ze nog niet doordrongen zijn van het belang van het 
ruimtelijke aspect.  

Er zijn actoren die suggereren dat keuze voor een strategische visie met zo een 
belangrijk thema als energievoorziening voor Curaçao, niet door één enkele actor 
bepaald moet worden en dat een referendum noodzakelijk is. Een referendum kan 
bindend of niet bindend zijn. Bij een bindend referendum wordt de uitslag overgenomen. 
Wanneer een referendum niet bindend ofwel adviserend is wordt de uitslag beschouwd 
als een advies aan de volksvertegenwoordiging en kan het overgenomen worden. De 
veronderstelling dat een referendum voor maatschappelijke acceptatie zorgt, is niet altijd 
vanzelfsprekend, maar het zorgt wel voor meer kennis onder actoren. Het wel of niet 
houden van een referendum zal uit een ander onderzoek moeten blijken. 
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Een ander aspect van kennis is hoe er mee om te gaan. Moet kennis gecentraliseerd 
worden of niet? De kennis over energievoorziening op Curaçao is duidelijk 
gedecentraliseerd onder de diverse actoren. Zo heeft Aqualectra kennis van de 
onderzoeken die ze gedaan hebben in het kader van zon- en windenergie en heeft 
Greentown onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van de ruimtelijk- en economisch 
ontwikkeling en energievoorziening voor het olieraffinaderijgebied. Het samenbrengen 
van actoren zal voor kennis bestuiving zorgen. 

6.3.2 Behouden van bestaande energievoorziening met vernieuwing van olieraffinaderij   
Ook voor de tweede visie is gekeken naar de meest onderscheidende stellingen (tabel 
7). Hieruit blijkt dat de stellingen die op een of andere manier als uitgangspunt hebben 
het behouden van de bestaande energievoorziening inclusief de olieraffinaderij het 
hoogst scoren. Het behoud van de olieraffinaderij houdt wel in dat onderhoud en 
vernieuwing moet plaatsvinden.  De label voor deze visie is algemeen. Vooral het thema 
planning (proces en uitvoering) lijkt een grote rol te spelen in de tweede visie. 
 

Tabel 7: De meest onderscheidende stellingen voor de tweede visie 
 Stellingen                                                                                                    Lading  Type 
De ideeën van Green Town vormen een bedreiging voor andere ruimtelijke ontwikkelingen op het 
eiland [52].             

5   2.45 Algemeen-
Planning 

   

Het behouden van de olieraffinaderij in huidige staat is wachten op een ramp [50].  -5  -2.19 Algemeen-
Planning 

   

De overheid zorgt voor voldoende bewustwording in de Curaçaose samenleving van voordelen van 
vernieuwbare energie [8] 

 5   1.79 Hierarchisch-
Maatschappelijke 

acceptatie 
   

Veel windmolens op het eiland en zonnepanelen op daken zullen mogelijk toeristen afschrikken [42] 4   1.73 Hybride-
Economisch 

   

Door alleen één visie uit te werken loopt Curaçao potentiële andere ontwikkelingen op het gebied 
van vernieuwbare energie toepassing mis [48].         

-5  -1.68 Algemeen-
Planning 

   

Privé energie opwekking door de bevolking en bedrijven is onwenselijk omdat het de 
energievoorziening onoverzichtelijk en onbetrouwbaar maakt [39]. 

4   1.55 Hybride-Planning 

   

De Curaçaose overheid is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het olieraffinaderij 
grondgebied [24].     

-4  -1.47 Individualistisch-
Milieu 

 
Wat verder opvalt, is dat voor de meeste actoren de lading (tabel 7) voor de tweede visie 
een negatieve waarde heeft. Er zijn nauwelijks die actoren hoog scoren op de tweede 
visie, alleen een paar actoren juist erg laag. Het aantal actoren dat het hoogst scoort 
zetten zich juist sterk af tegen deze visie.  
Samengevat komt de tweede visie erop neer dat de focus op één visie er absoluut niet 
voor zorgt dat op Curaçao andere ontwikkelingen worden gefrustreerd. Maar de actoren 
die zich op dit punt sterk manifesteren, vinden juist het tegendeel: de focus op één visie 
belemmert andere ontwikkeling juist wel en deze actoren vinden dat veel sterker dan de 
actoren die de eerste of derde visie aanhangen. 
 
De afgelopen jaren zijn onderzoeken gedaan naar de economische haalbaarheid van het 
wel of niet behouden, verplaatsen of sluiten van de olieraffinaderij en de invloed op 
natuur en mens. In 2005 en in 2012 hebben respectievelijk de PDVSA en de Curaçaose 
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overheid opdracht gegeven aan het onderzoek- en adviesbureau Ecorys om de 
bovengenoemde onderzoeken uit te voeren. De uitgangspunten uit de Ecorys 
onderzoeken lijken overeen te komen met de tweede visie uit dit onderzoek, dus het 
behouden van de bestaande situatie met onderhoud en vernieuwing van de 
olieraffinaderij. Het valt met name op dat Curoil en Aqualectra die het meest direct 
verbonden zijn met de olieraffinaderij, het niet mee eens zijn met het behoud van de 
bestaande energievoorziening en vernieuwing van de olieraffinaderij. Het verschil zit 
vooral in het feit dat deze actoren het niet mee eens zijn dat het beter voor Curaçao is 
om op dezelfde manier energie te blijven produceren en het feit dat deze visie niet open 
staat voor combinatie met andere opties van energievoorziening draagt ook bij aan de 
lage steun door actoren. 
 
6.3.3 Een andere bestemming voor het olieraffinaderij gebied   
Om een beeld te krijgen van de inhoud van de derde visie is gekeken naar de meest 
onderscheidende stellingen voor deze visie (tabel 8). Hieruit blijkt dat met name de 
ideeën van Green Town en Smart Grid hoog scoren en het behouden en vernieuwen van 
de olieraffinaderij juist laag. Vooral het thema milieu lijkt een grote rol te spelen in deze 
visie.  
 
Tabel 8: De meest onderscheidende stellingen voor de derde visie 

Stellingen                                                                                                     Score Type 
Het olieraffinaderijgebied is vervuild en zal dat altijd blijven [33].              -5  -1.87 Fatalistisch-Milieu 
   

De ideeën van Green Town vormen een bedreiging voor andere ruimtelijke ontwikkelingen op het 
eiland [52].  

-4  -1.84 Algemeen-Planning 

   

Windmolens en zonnepanelen zullen zorgen voor geluidsoverlast en visuele hinder [38].  -4  -1.75 Hybride-Milieu 
   

Politici zullen het meeste financiële profijt hebben van welke ontwikkeling dan ook [31]. -3  -1.56 Fatalistisch-
Economisch 

   

Curaçao is erg geschikt voor elektrische auto’s (kleine afstanden) waarvan de batterijen gebruikt 
kunnen worden voor automatische oplading met vernieuwbare energie in een smart grid [45].                

 5   1.54 Hybride-Smart Grid 

   

Het monopolie van Aqualectra voor zowel water als energie productie is goed voor de ontwikkeling 
van een smart grid [27].     

-3  -1.50 Individualistisch-
Planning 

   

De overheid van Curaçao behartigt vooral de belangen van de welgestelde deel van de bevolking [1]. -3  -1.47 Hierarchisch-
Maatschappelijke 
acceptatie 

   

De Curaçaose overheid is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het olieraffinaderij 
grondgebied [24].                

 4   1.34 Individualistisch-
Milieu 

 

De derde visie ziet een overgang van energievoorziening door de olieraffinaderij naar 
andere vormen van energievoorziening waarbij de olieraffinaderijgebied een ander 
bestemming krijgt. Deze andere vormen van energievoorziening moeten zorgen voor 
verlaging van energiekosten en vermindering van schade aan het milieu. De actoren die 
deze visie aanhangen en die ook het hoogste scoren zijn Greentown Curaçao, Ministerie 
van BZK, Aqualectra water en de krant Extra. Dit zou erop kunnen duiden dat deze 
actoren meer open staan voor andere ontwikkelingen dan het behoud van de huidige 
situatie. Het openstaan voor andere oplossingen in deze visie geeft een directe link met 
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de eerste visie waarbij het gebruiken van kennis van zoveel mogelijk actoren tot diverse 
oplossingen voor de problematiek van energievoorziening kan leiden.  

6.4 Stellingen consensus 
Er zijn dus drie, op essentiële punten verschillende visies herkenbaar, maar dat wil niet 
zeggen dat de actoren die deze visies hebben het niet over een aantal zaken toch eens 
zijn. De volgende stellingen blijken geen enkel onderscheid te brengen tussen de visies 
van de respondenten. Dit betekent dat er consensus bestaat tussen de respondenten 
voor de stellingen in tabel 9. 
 
Wat opvalt is dat respondenten licht afwijzend staan ten opzichte van de stelling dat het 
in de eerste plaats bedrijven en onderzoeksinstituten moeten zijn die een smart grid tot 
stand brengen. Een meerderheid van de respondenten wist niet wat de impact op de 
energievraag zou zijn wanneer er meer ontwikkelingen op Curaçao zouden plaatsvinden 
[30] en of het goed voor de ontwikkeling van een smart grid is wanneer de 
energievoorziening afgesplitst zou worden van de waterontzilting door Aqualectra [40]. 
Ook wist men niet of het gebruik van hernieuwbare energie omhoog zou gaan wanneer 
een smart grid zou worden ingezet [44] en of de waterproductiekosten omlaag zouden 
gaan door het gebruik van vernieuwbare energie in een smart grid [55].  De 
respondenten hebben ook aangegeven, niet over toereikende kennis te beschikken om 
een stellige keuze te maken voor de bovengenoemde  stellingen. De stellingen werden 
dan ook relatief neutraal geplaatst in de Q-sorts. Geconcludeerd kan worden dat de 
kennis van een smart grid en zijn invloed op de energievoorziening niet voldoende 
aanwezig is onder de respondenten. 
 
Tabel 9: Consensus stellingen 

 Visie 1 Visie 2 Visie 3 
Stellingen    
    

Niet de overheid, maar onderzoekinstituten en bedrijven moeten het 
voortouw hebben bij het tot stand brengen van een smart grid met 
vernieuwbare energie op Curaçao [6]. 

-1  -0.48 -1  -0.54 -1  -0.36   

    

Door ontwikkelingen op Curaçao zal de energievraag zo groeien dat olie als 
energiebron altijd noodzakelijk zal zijn [30]. 

0   0.25 1   0.23 -1  -0.19   

    

Het afsplitsen van energievoorziening van de waterontzilting door 
Aqualectra is goed voor de ontwikkeling van een smart grid, omdat die 
installatie voor ‘belastingssturing’ kan worden gebruikt [40]. 

1   0.36 0  -0.10 -1   0.06   

    

Het gebruik van vernieuwbare energie zal omhoog gaan wanneer een 
smart grid wordt ingezet [44]. 

1   0.63 1   0.21 0   0.19   

    

Met vernieuwbare energie in een smart grid zullen de 
waterproductiekosten lager worden [55]. 

1   0.49 0   0.02 1   0.53   
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6.5 Inhoudelijk onderscheid tussen de verschillende visies  
Het verschil tussen de visies wordt in deze paragraaf geanalyseerd aan de hand van de 
stellingen met de hoogste score (tabel 10) en met het meeste onderscheid. Het verschil 
tussen de eerste, tweede en derde visie wordt aangegeven aan de hand van het verschil 
tussen de scores van de stelling met de hoogste onderscheid. Om de verschillen tussen 
de visies inzichtelijk te maken wordt in dit paragraaf thema’s/aspecten die te maken 
hebben met energievoorziening behandeld. 
 
6.5.1 Oplossingen voor energie gerelateerde problematiek 
Vanuit de drie visies wordt er verschillend gedacht over oplossingen voor het energie 
gerelateerde problematiek. In tabel 11 wordt dit verschil in stellingen aangegeven. 
Actoren die de eerste visie “Het gebruiken van kennis van zoveel mogelijke actoren”  
aanhangen, zetten zich met name in op meerdere oplossingen voor energie gerelateerde 
problemen op Curaçao. Dit blijkt uit de hoge negatieve score voor visie 51, waarbij 
aanhangers van de eerste visie vinden dat Green Town niet per definitie de beste 
oplossing biedt voor een toekomstig Curaçao onafhankelijk van olie. De eerste visie 
onderscheidt zich door een sterke nadruk op de mening dat het moderniseren naar 
Europese maatstaven, van de olieraffinaderij, de gezondheidsrisico´s en milieu-
incidenten zal doen verminderen [19]. Deze visie is het ook in mindere mate eens met de 
stelling dat door alleen één visie uit te werken Curaçao potentiële andere ontwikkelingen 
op het gebied van vernieuwbare energie toepassing mis loopt [48]. Ook de tweede visie 
stelt evenals bij de eerste visie dat Green Town juist niet de beste oplossing biedt voor 
een toekomstig Curaçao onafhankelijk van olie. De tweede visie heeft nauwelijks 
aanhangers, maar er zijn wel duidelijker tegenstanders. Deze tegenstanders zijn actoren 
die zich onderscheiden van de actoren in de andere twee visies, door een sterke 
afwijzing van de tweede visie. De derde visie vindt dat het idee van Green Town de beste 
oplossing biedt voor een Curaçao onafhankelijk van olie.   
Over het moderniseren van de olieraffinaderij [19] is de tweede visie het matig mee eens. 
Maar de actoren in deze visie wijzen deze stelling juist af en vinden dat het moderniseren 
van de olieraffinaderij geen verbetering voor de energievoorziening zal brengen. De 
derde visie stelt dat het moderniseren van de olieraffinaderij geen noemenswaardige 
bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van omwonenden.  
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Tabel 10: overzicht stellingen en scores per visie 
Nr Stellingen Visies 

     1  2  3 
6 Niet de overheid, maar onderzoekinstituten en bedrijven moeten het voortouw hebben bij het tot stand brengen van een smart grid met vernieuwbare 

energie op Curaçao. (H-SG) 
-1 -1 -1 

40 Het afsplitsen van energievoorziening van de waterontzilting door Aqualectra is goed voor de ontwikkeling van een smart grid, omdat die installatie voor 
‘belastingssturing’ kan worden gebruikt. (Hy-P) 

 1  0 -1 

30 Door ontwikkelingen op Curaçao zal de energievraag zo groeien dat olie als energiebron altijd noodzakelijk zal zijn. (F-E)  0  1 -1 
44 Het gebruik van vernieuwbare energie zal omhoog gaan wanneer een smart grid wordt ingezet. (Hy-SG)  1  1  0 
55 Met vernieuwbare energie in een smart grid zullen de waterproductiekosten lager worden. (A-E)  1  0  1 
26 Investeren en beheren van zonnepanelen en windturbines door consumenten die zelf energie produceren is noodzakelijk voor een levensvatbaar smart 

grid. (I-SG) 
 0 -1 -1 

54 De water-ontziltingsinstallatie is een buitenkans voor Curaçao om het patroon van de energievraag aan en opwekking met vernieuwbare energiebronnen 
aan te passen. (A-P) 

 2  0  0 

2 De overheid van Curaçao beschikt niet over de benodigde expertise om een smart grid met vernieuwbare energie te realiseren. (H-P)  0  1 -1 
20 In een smart grid moet iedereen (bewoners en bedrijven) zijn energiegebruik zoveel mogelijk aanpassen aan de tijden van energie opwekking. (Eg-MA)  1  1 -1 
22 Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals infrastructuur voor energie, moeten over het hele eiland verdeeld worden en niet geconcentreerd op één plek. (I-P)  1  0  0 
23 De technische realisatie van een smart grid met vernieuwbare energie zal voor veel banen zorgen. (I-E)  0  1  0 
10 Het systeem van variabele elektriciteitstarieven in een smart grid is voordelig voor iedereen (bewoners en bedrijven) die zelf energie opwekt. (H-E)  2  0 -1 
47 Het afschaffen van het monopolie van Aqualectra voor energielevering zal zorgen voor betaalbare en betere kwaliteit van energie en water (A-MA)  0  2  1 
16 Visies van bewoners worden niet serieus genomen door de regering van Curaçao  (Eg-MA)  0 -2  0 
25 Zo min mogelijke overheidsbemoeienis is goed voor ontwikkeling van vernieuwbare energie en een smart grid. (I-P)  0  2  0 
19 Moderniseren van de olieraffinaderij, zoals in de toekomstvisie opgesteld door de regering is opgenomen, zal gezondheidsrisico´s en milieu-incidenten 

verminderen. (Eg-M) 
 5  3  1 

12 Wanneer alle NGO’s samenwerken, is de kans op het realiseren van vernieuwbare energie in een smart grid groter dan als het van de overheid afhangt (Eg-
P) 

 0 -1  1 

46 Om van de bestaande energievoorziening een ‘smart grid’ te maken is een scheiding nodig tussen de productie en distributie van water en elektriciteit. (A-
SG) 

 0  1 -1 

18 Een smart grid met energieconsumptie die wordt aangepast aan de opwekking van vernieuwbare energie, maakt de Curaçaose samenleving onafhankelijk 
van een energie monopolie. (Eg-SG) 

-1  1  1 

36 Aanpassen van het energiegebruik aan energie uit zon en wind kan ook op Curaçao heel goed door met behulp van slimme meters de vraag naar energie te 
sturen. (Hy-SG) 

 1 -1  0 

41 De PDVSA zal altijd tegen het ontwikkelen van een smart grid zijn, omdat dat niet met het oliebelang overeenkomt. (Hy-SG) -2  0  1 
1 De overheid van Curaçao behartigt vooral de belangen van de welgestelde deel van de bevolking. (H-MA) -2  0 -3 

21 Weerstand tegen een nieuwe visie zoals Green Town heeft te maken met familie loyaliteit in generaties, ten opzichte van de Shell. (I-MA) -2  0  1 
11 Door een plan als Green Town zullen financiële risico’s voor investeerders beter gespreid zijn. (Eg-E) -1  0  2 
33 Het olieraffinaderijgebied is vervuild en zal dat altijd blijven. (F-M) -1 -1 -5 
28 Op Curaçao is het nemen van vergaande beslissingen voor de samenleving, zoals over energie op basis van vernieuwbare energie, heel moeizaam. (F-MA)  2 -1  2 
4 De regels en het beleid betreffende de energievoorziening op Curaçao zijn niet duidelijk. (H-P)  2 -2  0 
5 Nederland moet een bijdrage leveren aan het schoonmaken van het olieraffinaderij gebied. (M)  3 -1  1 

14 Door het handhaven van de olieraffinaderij zullen de wijken eromheen altijd arm blijven. (Eg-E) -2 -1  2 
13 Wanneer meer actoren zich met de energievoorziening gaan bemoeien, zal de bewustwording en bereidheid het energiegebruik aan te passen, toenemen. 

(Eg-MA) 
 3 -2  0 

43 Voor optimale benutting van de ontziltinginstallatie en om een smart grid met vernieuwbare energie mogelijk te maken, moet de regering Aqualectra 
opsplitsen in een energie- en een waterbedrijf. (Hy-SG) 

-3  2 -2 

53 Onafhankelijkheid van olie door meer vernieuwbare energie biedt een verbeterde economisch structuur aan Curaçao. (A-E)  2 -2  3 
37 Consumenten zullen de gedifferentieerde energietarieven die bij aanpassing van energiegebruik aan zon- en wind-energie in een smart grid horen niet 

accepteren (Hy-MA) 
-3  2 -2 

9 Smart grid betekent co-productie van energie-opwekking door anderen dan Aqualectra. (H-SG)  1 -3  2 
45 Curaçao is erg geschikt voor elektrische auto’s (kleine afstanden) waarvan de batterijen gebruikt kunnen worden voor automatische oplading met 

vernieuwbare energie in een smart grid. (Hy-SG) 
 2 -2  5 

7 Bewoners mogen in eigen beheer energie voor zichzelf en voor levering aan het smart grid produceren met behulp van zonnepanelen en of windmolens. 
(H-SG) 

 3 -2  4 

29 Door het afschaffen van het monopolie van Aqualectra door concurrentie door eigen energieproductie van consumenten, zal de energie duurder worden. 
(F-P) 

-3  1 -3 

31 Politici zullen het meeste financiële profijt hebben van welke ontwikkeling dan ook (F-E) -1  2 -3 
17 Door samenwerking van belangengroepen, bedrijven en overheid ontstaat er gemakkelijker een besluit waar de meerderheid achter staat. (Eg-MA)  3 -3  3 
51 De visie van Green Town biedt de beste oplossing voor een toekomstig Curaçao onafhankelijk van olie. (A-P)   -4 -3  3 
38 Windmolens en zonnepanelen zullen zorgen voor geluidsoverlast en visuele hinder. (Hy-M) -1  2 -4 
48 Door alleen één visie uit te werken loopt Curaçao potentiële andere ontwikkelingen op het gebied van vernieuwbare energie toepassing mis. (A-P)  1 -5  2 
32 Besluitvorming over de energievoorziening  is een onvoorspelbaar proces waar niemand invloed op heeft.(F-P) -3  3 -2 
24 De Curaçaose overheid is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het olieraffinaderij grondgebied. (I-M)        -1 -4  4 
15 Alle actoren die maar iets met de olieraffinaderij te maken hebben moeten bij de discussies over de visie ontwikkeling van de toekomst ervan betrokken 

worden. (Eg-P) 
 4 -4  2 

49 Het kennen van visies en opinies van andere actoren dan Aquaelectra, PDVSA en de regering verbetert de kwaliteit van plannen en versterkt een mogelijk 
samenwerkingsverband. (A-MA) 

 4 -4  3 

27 Het monopolie van Aqualectra voor zowel water als energie productie is goed voor de ontwikkeling van een smart grid (I-P) -1  4 -3 
8 De overheid zorgt voor voldoende bewustwording in de Curaçaose samenleving van voordelen van vernieuwbare energie. (H-MA) -2  5 -2 

35 De PDVSA is zo machtig dat die het ontwikkelen van een smart grid en energievoorziening met vernieuwbare bronnen tegen kan houden. (Hy-SG) -4  3 -4 
39 Privé energie opwekking door de bevolking en bedrijven is onwenselijk omdat het de energievoorziening onoverzichtelijk en onbetrouwbaar maakt. (Hy-P) -4  4 -2 
3 Curaçao (als land sinds 2010) moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen over de energievoorziening op het eiland. (H-P)  5 -3  5 

34 Het is beter voor Curaçao als het op dezelfde manier blijft doorgaan met energieproductie. (Hy-P) -5  3 -2 
50 Het behouden van de olieraffinaderij in huidige staat is wachten op een ramp. (A-P)  4 -5  4 
42 Veel windmolens op het eiland en zonnepanelen op daken zullen mogelijk toeristen afschrikken (Hy-E) -5  4 -5 
52 De ideeën van Green Town vormen een bedreiging voor andere ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland. (A-P) -2  5 -4 
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H = Hiërarchisch    SG= Smart Grid 
Eg= Egalitaristisch    MA= Maatschappelijke Acceptatie 
I = Individualistisch    M = Milieu 
F = Fatalistisch    A = Algemeen 
Hy= Hybride / ongedefinieerde vragen  P = Planning 
A = Algemeen    E = Economisch 

 
Door alleen één visie uit te werken loopt Curaçao potentiële andere ontwikkelingen op 
het gebied van vernieuwbare energie toepassing mis [48]. Deze stelling scoort bij de 
tweede visie sterk negatief, wat betekend dat één visie er absoluut niet voor zorgt dat op 
Curaçao andere ontwikkelingen worden gefrustreerd. Maar de actoren uit de tweede 
visie onderscheiden zich door een sterke afwijzing van de stelling. Zij vinden dat de focus 
op één visie juist wel andere ontwikkelingen belemmert en deze actoren vinden dat veel 
sterker dan de actoren die de eerste of derde visie aanhangen. 
 
Tabel 11 Stellingen over energie gerelateerde problematiek 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
Moderniseren van de olieraffinaderij, zoals in de toekomstvisie opgesteld door de regering 
is opgenomen, zal gezondheidsrisico´s en milieu-incidenten verminderen [19]. 

5 3 1 

Door alleen één visie uit te werken loopt Curaçao potentiële andere ontwikkelingen op het 
gebied van vernieuwbare energie toepassing mis [48]. 

1 -5 
 

2 
 

De visie van Green Town biedt de beste oplossing voor een toekomstig Curaçao 
onafhankelijk van olie [51]. 

-4 
 

-3 
 

3 
 

 
6.5.2 Beslissing en verantwoordelijkheid  
In dit onderzoek spelen het nemen van beslissingen en het dragen van 
verantwoordelijkheid voor de toekomst van de energievoorziening op Curaçao een 
belangrijke rol. De drie visies hebben elk een verschillende kijk hierop (tabel 12).  
Actoren uit de eerste en derde visie zijn sterk van mening dat Curaçao (als land sinds 
2010) zelfstandig beslissingen moet kunnen nemen over de energievoorziening op het 
eiland [3]. De tweede visie stelt dat Curaçao juist niet zelfstandig beslissingen moet 
nemen, maar de actoren uit deze visie zijn het hier niet mee eens. 
Er wordt door de actoren uit alle drie de visies onderkent dat het nemen van beslissingen 
over met name hernieuwbare energie, moeizaam is [28]. Actoren uit de eerste en derde 
visie vinden besluitvorming over de energievoorziening  geen onvoorspelbaar proces is 
maar dat actoren weldegelijk hier invloed op hebben [32]. De tweede visie stelt dat 
besluitvorming juist wel onvoorspelbaar is waar niemand invloed op heeft. Actoren uit 
deze visie zijn het hier niet mee eens. Bij de vraag, wie verantwoordelijk is voor het 
schoonmaken van het olieraffinaderij grondgebied [24], is de eerste visie matig van 
mening dat de Curaçaose overheid hier niet verantwoordelijk voor is. Terwijl de tweede 
visie hier stelliger over is, maar geen draagvlak van actoren krijgt. Het uitgangspunt van 
de eerste visie, dat de Curaçaose overheid niet voor de schoonmaak van de 
olieraffinaderijgebied verantwoordelijk is, wordt gesteund doordat gesteld wordt dat de 
vervuiler (Shell/Nederland) verantwoordelijk of op zijn minst een bijdrage moet leveren 
aan het schoonmaken van het olieraffinaderij grondgebied [5]. De derde visie stelt dat de 
Curaçaose overheid juist wel verantwoordelijk is voor de schoonmaak van de 
olieraffinaderij. 
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Tabel 12 Stellingen over beslissing en verantwoordelijkheid over de toekomst van 
energievoorziening op Curaçao. 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
Curaçao (als land sinds 2010) moet zelfstandig beslissingen kunnen nemen over de 
energievoorziening op het eiland [3]. 

5 
 

-3 
 

5 

Nederland moet een bijdrage leveren aan het schoonmaken van het olieraffinaderij gebied 
[5]. 

3 -1 1 

De Curaçaose overheid is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het olieraffinaderij 
grondgebied [24]. 

-1 
 

-4 
 

4 
 

Op Curaçao is het nemen van vergaande beslissingen voor de samenleving, zoals over 
energie op basis van vernieuwbare energie, heel moeizaam [28]. 

2 -1 
 

2 
 

Besluitvorming over de energievoorziening is een onvoorspelbaar proces waar niemand 
invloed op heeft [32]. 

-3 3 -2 

 
6.5.3 Milieuproblematiek en  -rampen 
Bij milieu gerelateerde problemen die veroorzaakt worden door de energievoorziening in 
een land, zijn er twee extreme keuzes die gemaakt kunnen worden: het verminderen of 
het totaal uitbannen van deze problemen. In tabel 13 worden de stellingen over 
milieuproblematiek en - rampen aangegeven. Actoren uit de eerste en derde visie zijn het 
eens dat het behouden van de olieraffinaderij in de huidige staat wachten op een ramp is 
[50]. De tweede visie stelt dat het behouden van de olieraffinaderij in de huidige staat 
juist geen ramp impliceert, maar de actoren uit de tweede visie zijn het hier niet mee 
eens. Over hoe een mogelijk rampscenario te voorkomen, zijn de actoren verdeeld. Zo is 
de eerste visie veel stelliger over het moderniseren van de olieraffinaderij en dat dit de 
gezondheidsrisico´s en milieu-incidenten zal verminderen [19] dan de tweede en de 
derde visie. De actoren uit de tweede visie zijn het daarentegen niet eens met de stelling, 
zij vinden dat het moderniseren van de olieraffinaderij juist geen vermindering zal 
brengen in de risico’s en incidenten. De derde visie is het sterkste oneens met de stelling 
dat het olieraffinaderijgebied altijd vervuild zal blijven [33] terwijl de eerste en tweede 
visie hier in mindere mate mee oneens zijn. Actoren uit de tweede visie vinden het 
tegenovergestelde, dus dat het olieraffinaderij weldegelijk schoongemaakt kan worden. 
Zij onderscheiden zich door een matige afwijzing van de tweede visie. 
 
Tabel 13 Stellingen over milieuproblematiek en - rampen 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
Moderniseren van de olieraffinaderij, zoals in de toekomstvisie opgesteld door de regering is 
opgenomen, zal gezondheidsrisico´s en milieu-incidenten verminderen [19]. 

5 3 1 

Het olieraffinaderijgebied is vervuild en zal dat altijd blijven [33]. -1 -1 -5 
Het behouden van de olieraffinaderij in huidige staat is wachten op een ramp [50]. 4 -5 4 
 
6.5.4 Smart grid 
Smart grid heeft te maken met het effectiever gebruik maken van verschillende 
energiebronnen door middel van informatie- en digitale technologie die bijdraagt tot een 
verbetering van betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van het elektrische systeem. 
Een smart grid heeft een economisch, maatschappelijk, ruimtelijk planologisch en 
milieutechnisch impact. In deze paragraaf wordt gekeken naar de kennis van de 
Curaçaose actoren over het smart grid en hoe men denkt over de impact van een smart 
grid op Curaçao (tabel 14). Met de matige stellingscores van de visies in zowel positieve 
als negatieve zin die te maken hebben met de benodigde expertise van de overheid om 
een smart grid op te zetten [2], wie een smart grid moet opzetten [6] en de technische en 
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economische impact van een smart grid [18, 23, 40, 44, 46 en 55] kan geconcludeerd 
worden dat de algemene kennis van actoren over het smart grid bijzonder laag is. Deze 
conclusie wordt ook ondersteund door opmerkingen van respondenten tijdens het doen 
van de Q-sort, namelijk dat bij geen of weinig kennis over een stelling deze als neutraal 
in de Q-sort geplaatst wordt. 
 
Stellingen met een hoge score geven een beeld van hoe er gedacht wordt over het 
realiseren van een smart grid op Curaçao. Met name aanhangers van de derde visie 
scoren hoog bij stellingen die het realiseren van een smart grid stimuleren. Zoals 
bewoners die in eigen beheer energie voor zichzelf en voor levering aan het smart grid 
mogen produceren met behulp van zonnepanelen en of windmolens [7]. Ook vinden 
deze actoren dat windmolens en zonnepanelen niet voor geluidsoverlast en visuele 
hinder zullen zorgen [38] en dat Curaçao erg geschikt is voor elektrische auto’s (door 
kleine afstanden) waarvan de batterijen gebruikt kunnen worden voor automatische 
oplading met hernieuwbare energie in een smart grid [45]. 
Actoren uit de eerste en derde visie zijn in min of meerdere mate oneens met de 
stellingen dat de monopolie van Aqualectra voor zowel water als energieproductie  goed 
is voor de ontwikkeling van een smart grid [27], de PDVSA zo machtig is dat het de 
ontwikkeling van een smart grid en energievoorziening met vernieuwbare bronnen tegen 
kan houden [35] en als laatste dat de vele windmolens op het eiland en zonnepanelen op 
daken toeristen zullen afschrikken [42]. In tegenstelling tot de eerste en derde visie gaat 
de tweede visie uit van het tegenovergestelde, dat de monopolie van Aqualectra juist 
goed is voor de ontwikkeling van een smart grid, dat de PDVSA zo machtig is dat die de 
ontwikkeling van een smart grid kan tegenhouden en dat windmolen en zonnepanelen 
toeristen zullen afschrikken. Maar de actoren uit de tweede visie zijn het hier niet mee 
eens. 
 
Een smart grid kan bestaan omdat de energiegebruiker ook producent wordt binnen het 
net waarop hij aangesloten is. Daarbij zullen in dat net ook gedifferentieerde 
energietarieven kunnen ontstaan. Bemoeienis van actoren met de energievoorziening zal 
alleen gestimuleerd kunnen worden door hun kennis over energie te vergroten. Met die 
kennis zullen consumenten eerder bereid zijn de gedifferentieerde energietarieven die bij 
aanpassing van energiegebruik aan zon- en windenergie in een smart grid horen 
accepteren [37]. 
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Tabel 14 Stellingen over kennis en gedachten van een smart grid op Curaçao 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
De overheid van Curaçao beschikt niet over de benodigde expertise om een smart grid met 
vernieuwbare energie te realiseren [2]. 

0 1 -1 

Niet de overheid, maar onderzoekinstituten en bedrijven moeten het voortouw hebben bij 
het tot stand brengen van een smart grid met vernieuwbare energie op Curaçao [6]. 

-1 -1 -1 

Bewoners mogen in eigen beheer energie voor zichzelf en voor levering aan het smart grid 
produceren met behulp van zonnepanelen en of windmolens [7].  

3 -2 4 

Visies van bewoners worden niet serieus genomen door de regering van Curaçao [16]. 0 -2 0 
Een smart grid met energieconsumptie die wordt aangepast aan de opwekking van 
vernieuwbare energie, maakt de Curaçaose samenleving onafhankelijk van een energie 
monopolie [18]. 

-1 1 1 

De technische realisatie van een smart grid met vernieuwbare energie zal voor veel banen 
zorgen [23]. 

0 1 0 

Het monopolie van Aqualectra voor zowel water als energie productie is goed voor de 
ontwikkeling van een smart grid [27]. 

-1 4 -3 

De PDVSA is zo machtig dat die het ontwikkelen van een smart grid en energievoorziening 
met vernieuwbare bronnen tegen kan houden [35]. 

-4 3 -4 

Consumenten zullen de gedifferentieerde energietarieven die bij aanpassing van 
energiegebruik aan zon- en windenergie in een smart grid horen niet accepteren [37]. 

-3 2 -2 

Windmolens en zonnepanelen zullen zorgen voor geluidsoverlast en visuele hinder [38].  -1 2 -4 
Het afsplitsen van energievoorziening van de waterontzilting door Aqualectra is goed voor de 
ontwikkeling van een smart grid, omdat die installatie voor ‘belastingssturing’ kan worden 
gebruikt [40]. 

1 0 -1 

Veel windmolens op het eiland en zonnepanelen op daken zullen mogelijk toeristen 
afschrikken [42].  

-5 4 -5 

Het gebruik van vernieuwbare energie zal omhoog gaan wanneer een smart grid wordt 
ingezet [44].  

1 1 0 

Curaçao is erg geschikt voor elektrische auto’s (kleine afstanden) waarvan de batterijen 
gebruikt kunnen worden voor automatische oplading met vernieuwbare energie in een smart 
grid [45].  

2 -2 5 

Om van de bestaande energievoorziening een ‘smart grid’ te maken is een scheiding nodig 
tussen de productie en distributie van water en elektriciteit [46].  

0 1 -1 

Met vernieuwbare energie in een smart grid zullen de waterproductiekosten lager worden 
[55].  

1 0 1 

 
6.5.5 Maatschappelijke acceptatie van (ruimtelijke) ontwikkelingen 
In tabel 15 worden de stellingen over maatschappelijke acceptatie van (ruimtelijke) 
ontwikkelingen weergegeven. Actoren die de eerste visie aanhangen zijn het matig met 
de stelling eens, dat ruimtelijke ontwikkelingen, zoals infrastructuur voor energie, over het 
hele eiland verdeeld moet worden en niet geconcentreerd op één plek [22]. Actoren uit 
de tweede en derde visie zijn neutraal over deze stelling. De eerste en derde visie stellen 
dat de ideeën van Green Town geen bedreiging voor andere ruimtelijke ontwikkelingen 
op het eiland vormen [52] terwijl de tweede visie de ideeën van Green Town wel een 
bedreiging vinden. Maar de actoren uit de tweede visie zijn het hier niet mee eens. 
 
Actoren uit de eerste en derde visie zijn het ermee eens dat door samenwerking van 
belangengroepen, bedrijven en overheid gemakkelijker een besluit ontstaat waar de 
meerderheid achter staat [17]. Deze actoren zijn het ook met elkaar eens dat de overheid 
onvoldoende zorgt voor bewustwording in de Curaçaose samenleving van voordelen van 
vernieuwbare energie [8]. De tweede visie scoort hoog op de stelling dat de overheid 
voor voldoende bewustwording in de Curaçaose samenleving zorgt, maar actoren uit de 
tweede visie zijn het hier niet mee eens. Ideeën van bewoners worden volgens de 
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tweede visie matig serieus genomen door de Curaçaose overheid [16], actoren uit deze 
visie zijn van mening dat het serieus nemen van bewoners door de overheid juist beter 
kan. 
 
Vanuit de eerste visie vinden respondenten dat wanneer meer actoren zich met de 
energievoorziening gaan bemoeien, de bewustwording en bereidheid het energiegebruik 
aan te passen, zal toenemen [13]. De tweede visie stelt dat bewustwording en bereidheid 
het energiegebruik aan te passen door meer betrokkenheid van actoren niet toe zal 
nemen, maar de actoren uit deze visie zijn het hier niet mee eens. De derde visie denkt 
hier neutraal over.  
 
Respondenten uit de eerste visie denken niet dat weerstand tegen een nieuwe visie 
zoals Green Town te maken heeft met familieloyaliteit in generaties ten opzichte van de 
Shell [21]. Aanhangers van de derde visie denken in matige zin dat dit wel het geval is. 
De tweede visie is hier neutraal over. 
 
Tabel 15 Stellingen over maatschappelijke acceptatie van (ruimtelijke) ontwikkelingen 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
De overheid zorgt voor voldoende bewustwording in de Curaçaose samenleving van voordelen 
van vernieuwbare energie [8]. 

-2 5 -2 

Wanneer meer actoren zich met de energievoorziening gaan bemoeien, zal de bewustwording 
en bereidheid het energiegebruik aan te passen, toenemen [13]. 

3 -2 0 

Visies van bewoners worden niet serieus genomen door de regering van Curaçao [16]. 0 -2 0 
Door samenwerking van belangengroepen, bedrijven en overheid ontstaat er gemakkelijker 
een besluit waar de meerderheid achter staat [17]. 

3 -3 3 

Weerstand tegen een nieuwe visie zoals Green Town heeft te maken met familie loyaliteit in 
generaties, ten opzichte van de Shell [21]. 

-2 0 1 

Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals infrastructuur voor energie, moeten over het hele eiland 
verdeeld worden en niet geconcentreerd op één plek [22]. 

1 0 0 

De ideeën van Green Town vormen een bedreiging voor andere ruimtelijke ontwikkelingen op 
het eiland [52]. 

-2 5 -4 

 
6.5.6 Politiek bestuurlijke context 
In tabel 16 worden de stellingen met betrekking tot het politie bestuurlijke context 
weergegeven. De tweede visie stelt dat zo min mogelijk overheidsbemoeienis goed is 
voor de ontwikkeling van een smart grid [25], maar de actoren uit deze visie zijn het hier 
niet mee eens. Actoren uit de eerste en tweede visie hebben hier een neutrale mening 
over. Respondenten uit de eerste en derde visie zijn van mening dat het nemen van 
vergaande beslissingen voor de samenleving, zoals over energie op basis van 
hernieuwbare energie, op Curaçao heel moeizaam is [28]. In de tweede visie wordt het 
nemen van beslissingen niet moeizaam gevonden, maar de actoren denken zijn van 
mening dat dit wel het geval is. Actoren uit de eerste en derde visie zijn in meer of 
mindere mate oneens met de stelling dat politici het meeste financiële profijt zullen 
hebben van welke ontwikkeling dan ook [31] terwijl de tweede visie hier wel vanuit gaat. 
Maar actoren uit de tweede visie zijn het er niet mee eens. 
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Tabel 16 Stellingen over het politiek bestuurlijke context 
Stellingen Visie 1 Visie 2 Visie 3 
Zo min mogelijke overheidsbemoeienis is goed voor ontwikkeling van hernieuwbare energie en 
een smart grid [25]. 

0 2 0 

Op Curaçao is het nemen van vergaande beslissingen voor de samenleving, zoals over energie 
op basis van vernieuwbare energie, heel moeizaam [28]. 

2 -1 2 

Politici zullen het meeste financiële profijt hebben van welke ontwikkeling dan ook [31]. -1 2 -3 
 
6.6 Resultaten overzicht van empirisch onderzoek 
6.6.1 Resultaten overzicht 
In tabel 17 worden de hiervoor behandelde aspecten van de verschillen tussen de drie 
visies samengevat. Per visie wordt de inhoud van deze aspecten met enkele 
kernwoorden weergegeven. De kernwoorden worden geïnterpreteerd vanuit de scores 
van de stellingen en niet vanuit scores van de actoren. Aanhangers van de eerste en 
derde visie zijn het eens met de visie terwijl de actoren die zich op de tweede visie sterk 
manifesteren het juist sterk oneens zijn met deze visie. Ze steunen de visie dus niet, 
maar wijzen hem uitgesproken af. 
 
In dit onderzoek is vastgesteld dat er overeenstemming bestaat over het feit dat het 
bestuur en de politiek het voortouw moeten nemen bij het creëren van kaders 
waarbinnen een gemaakte keuze toegepast kan worden. De vraag blijft wie de 
uiteindelijke keuze voor de toekomst van de olieraffinaderij moet maken. In dit onderzoek 
blijkt dat er drie fundamenteel verschillende visies op energievoorziening op Curaçao 
bestaan. Twee van de drie visies gaan uit dat actoren gezamenlijk deze keuze moet 
maken, terwijl de tweede visie uitgaat van een hoger orgaan (bestuurlijk, politiek) die 
hiervoor verantwoordelijk is. Enkele actoren hebben zelfs voorgesteld de keuze middels 
een referendum te laten plaatsvinden. 
 
6.6.2 De mogelijkheid en wenselijkheid van hernieuwbare energie 
Al in de jaren ’80 is men op Curaçao bezig met hernieuwbare energie. Vooral 
windmolens zijn door de jaren heen uitgebreid getest. Dit blijft echter een lastige kwestie. 
Er is te weinig geld voor investering in hernieuwbare energietechniek en onderhoud 
daarvan. De energieproductie van de diverse windmolenparken op het eiland is niet altijd 
optimaal. Uit de gesprekken die in het kader van dit onderzoek hebben plaatsgevonden 
blijkt dat de wens bestaat om door te gaan met hernieuwbare energie, deze te 
intensiveren en zelfs uit te breiden met andere vormen van hernieuwbare energie zoals 
zonnepanelen. Aqualectra is al enkele jaren zonnepanelen aan het testen. Uit dit 
onderzoek wordt de wens naar meer toepassing van hernieuwbare energie vooral  
gedragen door actoren die de eerste en de derde visie aanhangen. De keuze voor een 
vorm van hernieuwbare energie heeft te maken met techniek, kosten en milieuaspecten. 
Het produceren van hernieuwbare energie wordt nog erg duur verondersteld, en de 
visies gaan er nog vanuit dat de techniek niet toerijkend is. Hierdoor kan hernieuwbare 
energie de energie uit fossiele brandstof voorlopig nog niet vervangen. Toch is het 
investeren in (onderzoek naar en productie van) hernieuwbare energie in het  belang van 
energiemaatschappijen. Fossiele brandstof wordt de komende jaren alleen maar duurder 
en de milieuproblematiek groter. Uit dit onderzoek blijkt dat actoren uit de eerste en 
derde visie de wens hebben om hernieuwbare energie in te zetten, maar dat de kennis 
en de mogelijkheden hiervoor niet voldoende aanwezig worden geacht.    
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Tabel 17: Samenvatting van empirisch onderzoek 
ASPECTEN Visie 1 betrekken van 

actoren bij beslissingen 
vanwege hun KENNIS 
inbreng 

Visie 2 Behouden van bestaande 
energievoorziening met 
vernieuwing van olieraffinaderij 

Visie 3 Een andere 
bestemming voor het 
olieraffinaderijgebied 

    

toekomstvisie zoveel mogelijk actoren bij 
beslissingen betrekken; allen 
brengen essentiële kennis in, 
inclusief bevolking 

focus op één visie (behoud en 
vernieuwing olieraffinaderij) zorgt  
absoluut niet voor frustratie 
andere ontwikkelingen op Curaçao  

Andere bestemming voor 
olieraffinaderij gebied 

    

Oplossing voor energie 
problematiek 

Meerdere oplossingen 
mogelijk 

Één mogelijkheid namelijk behoud 
en vernieuwing olieraffinaderij 

Green Town als oplossing en 
open voor meerdere 
oplossingen  

    

Beslissing en 
verantwoordelijkheid 

Zelfstandig beslissing nemen; 
Nederland verantwoordelijk 
voor schoonmaak 

Beslissing door betreffende 
actoren; Nederland 
verantwoordelijk voor schoonmaak 

Zelfstandig beslissing nemen; 
Curaçao verantwoordelijk 
voor schoonmaak 

    

Milieu problematiek en 
rampen 

Moderniseren olieraffinaderij 
vermindert kans op  
gezondheidsrisico´s, milieu-
incidenten en vervuiling 

Moderniseren olieraffinaderij 
vermindert in grote mate kans op  
gezondheidsrisico´s, milieu-
incidenten en vervuiling 

Moderniseren olieraffinaderij 
vermindert kans 
gezondheidsrisico´s, milieu-
incidenten en vervuiling 

    

Kennis Smart Grid Matig tot nihil Matig tot nihil Matig tot nihil 
    

Toepassing Smart Grid / 
duurzame energie 

Matige ondersteuning Geen ondersteuning Grote ondersteuning 

    

Maatschappelijke 
acceptatie van 
ontwikkelingen 

Door samenwerking actoren  
maatschappelijk acceptatie 
eerder bereikt 

Alles wat te maken heeft met 
Smart Grid vormt een bedreiging  
voor behoud van olieraffinaderij 

Door samenwerking actoren 
maatschappelijk acceptatie 
eerder bereikt 

    

Ruimtelijk Planologische 
ontwikkeling 

verspreid Op één locatie verspreid 

    

Politiek bestuurlijke 
context 

neutraal Overheidsbemoeienis is niet goed 
voor ontwikkeling Smart grid 

neutraal 

 
6.6.3 Toepassing van hernieuwbare energie mogelijk maken door aangepaste 

energiegebruik 
Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie wordt gedeeltelijk bepaald door 
weersomstandigheden. Zon- en windenergie op Curaçao zijn relatief stabiel, maar om 
effectief gebruik te kunnen maken van deze energie die zich aanpast aan tijden van de 
productie is het noodzakelijk om een ‘smart grid’ toe te passen. Belangrijk in een smart 
grid is het gebruik van slimme meters die het gebruik van energie aansturen.  
 
Andere manieren om effectief gebruik van energie binnen een ‘smart grid’ te stimuleren 
is door variabele tarieven toe te passen en stroomverbruikende apparaten te gebruiken 
die op gunstige tijden aangezet kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn elektrische 
auto’s en de waterproductie-installatie van Aqualectra die met name overdag tijdens 
piekproductie van energie, ingezet zouden kunnen worden. De besparing van fossiele 
brandstof die dit met zich meebrengt, kan voor kostenverlaging zorgen bij de productie 
van elektriciteit. Warmwater- en koelinstallaties die vooral in openbare gebouwen als 
hotels en kantoren worden gebruikt, kunnen ook worden aangesloten op het smart grid. 
Eigen productie van energie door de bevolking, maar ook door bedrijven draagt bij aan 
de kostenverlaging voor de consument zelf.  
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De investeringskosten in hernieuwbare energie techniek zijn nu nog hoog en er is geen 
subsidie. Wanneer het kosten aspect van hernieuwbare energie bestuurlijk (politiek) 
geregeld zou worden en de kennis over de voor- en nadelen van hernieuwbare energie 
en techniek duidelijk zouden worden gemaakt, is de verwachting dat meer mensen zullen 
kiezen voor deze vorm van energieproductie. 
Het introduceren van een smart grid op Curaçao en de overstap naar meer toepassing 
van hernieuwbare energie moet geleidelijk plaatsvinden omdat de techniek voor 100% 
hernieuwbare energie nog niet beschikbaar is. De drie belangrijkste technologische 
veranderingen (Lund, 2010) die hierbij nodig zijn, zijn energiebesparing vanuit de 
vraagzijde, verbetering van de efficiëntie in productie van energie en het geleidelijk 
vervangen van fossiele brandstoffen door verschillende bronnen van hernieuwbare 
energie. De toename van hernieuwbare energie zorgt voor een verlaging van het gebruik 
van fossiele brandstoffen en dus ook voor een daling van de kosten en de 
olieafhankelijkheid die hiermee gemoeid zijn. De milieuvervuiling zal hierbij ook dalen 
door minder gebruik van fossiele brandstoffen. 
 
6.6.4 Politiek, bestuurlijk en sociale context 
Om een smart grid met meer toepassing van hernieuwbare energie op Curaçao mogelijk 
te maken is acceptatie van benodigde veranderingen nodig op politiek, bestuurlijk en 
sociaal vlak. Meer gebruik van hernieuwbare energie betekent minder gebruik van 
fossiele brandstoffen. Dit heeft direct invloed op de olieraffinaderij op Curaçao, die voor 
meer dan 90% in de energiebehoefte van het eiland voorziet. Het bewustzijn over de 
impact van de olieraffinaderij op de omgeving is de laatste jaren gegroeid. Vanuit de 
overheid en de olieraffinaderij zijn onderzoeken uitgevoerd door Ecorys naar de 
economische haalbaarheid van diverse scenario’s voor de olieraffinaderij. De scenario’s 
zijn bepaald vanuit het bestuur of de industrie die de opdrachtgevers voor de 
onderzoeken waren.  
De tweede visie stelt dat zo min mogelijke overheidsbemoeienis goed is voor de 
ontwikkeling van een smart grid terwijl de actoren het hier oneens mee zijn. De andere 
twee visies zijn neutraal over deze stelling. 
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 
7.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
De centrale onderzoeksvraag, welke onderscheidende visies de actoren op de 
implementatie en maatschappelijke acceptatie van duurzame energie op Curaçao 
hebben, heeft alles te maken met de huidige energieproductie op het eiland en de 
veranderingen die een meer duurzame energievoorziening teweeg zal brengen. De 
energie producerende bedrijven (olieraffinaderij en de water- en elektriciteitscentrale) 
spelen hierbij een cruciale rol.  
 
7.1.1 Beantwoording deelvragen over actoren 
De actoren die voor dit onderzoek benaderd zijn hebben elk een relatie met de huidige 
energievoorziening: 
• De overheid 
De verschillende ministeries van de Curaçaose overheid (zoals Financiën, Gezondheid, 
Milieu & Natuur, Economische ontwikkelingen, Verkeer, vervoer & Ruimtelijke planning, 
etc.) hebben direct of indirect te maken met de energieproducerende bedrijven. Ze 
moeten bijvoorbeeld omgaan met de aspecten van gezondheid, milieu en natuur, er 
moeten ruimtelijke en planologische beslissingen genomen worden voor de continuïteit 
van het bestaande energievoorzieningapparaat of ze ontvangen belasting, etc. In 
jaarnota’s en beleidstukken van de overheid is informatie te vinden over de impact van 
de energievoorziening op de verschillende ministeries. Ook de Nederlandse overheid 
speelt een belangrijke rol in thema’s rondom de energievoorziening op Curaçao in het 
kader van het SEI (Sociaal Economisch Initiatief). De visievorming over de toekomst van 
de olieraffinaderij en het oplossen van problemen rondom de gezondheidszorg en het 
milieu zijn thema’s die de laatste jaren veel aandacht krijgen. De in dit onderzoek 
verwoordde tweede visie gaat ervan uit dat overheidsbemoeienis niet goed is voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie en smart grid op Curaçao [25]. Actoren in de 
tweede visie onderscheiden zich van de actoren in de andere twee visies, door een 
sterke afwijzing van het behouden van de bestaande energievoorziening met 
vernieuwing van olieraffinaderij, waar de andere visies daar neutraler tegenover staan. 
• Maatschappelijke organisaties 
De NGO’s in dit onderzoek zijn de stemmen vanuit de samenleving die elk vanuit hun 
eigen perspectief een beeld schetsen van hun relatie met de energievoorziening. Het zijn 
vaak entiteiten die meestal negatief (maar kan ook positief) staan ten opzichte van het 
bestaande energievoorzieningapparaat. NGO’s als Green Town en SMOC geven 
mogelijkheden tot ontsnapping uit de carbon lock-in waarin Curaçao zich bevindt (Unruh, 
2002). Actoren uit de eerste en tweede visie vinden in hogere mate dan actoren die een 
andere bestemming voor het olieraffinaderij gebied zien, dat betrokkenheid van onder 
andere NGO’s in de energievoorziening, een belangrijke rol speelt in de eerste stap naar 
duurzame energie op Curaçao [15]. 
• Media 
De media geven, net als bij de NGO’s, een eigen beeld over de energievoorziening op 
Curaçao. Door de jaren heen zijn er verschillende stukken in de Curaçaose media 
verschenen over vervuiling van het milieu door de olieraffinaderij en de invloed hiervan 
op de mens. Vooral de afgelopen twee jaar is de interesse voor dit thema flink gegroeid, 
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ook in Nederland. Dit komt mede door NGO’s als SMOC, Green Town, etc. die thema’s 
rondom de olieraffinaderij ter sprake brengen. 
In het bijzonder zijn actoren uit de eerste en tweede visie van mening dat wanneer meer 
actoren zich met de energievoorziening gaan bemoeien, het bewustzijn en de bereidheid 
het energiegebruik aan te passen, zullen toenemen [13]. Dit betekent dat volgens deze 
actoren ook de media een belangrijke rol zou kunnen vervullen. De visie met een andere 
bestemming voor het olieraffinaderijgebied heeft hier een neutrale mening over. 
• Onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
De kern van de eerste visie kan samengevat worden als het zoveel mogelijk betrekken 
van verschillende actoren bij beslissingen omdat ze allen, inclusief de bevolking, 
essentiële kennis inbrengen. Kennis over duurzame energie en een smart grid beslaan 
vele vlakken zoals gezondheidszorg, milieu, techniek, etc. Deze kennis is niet voor alle 
actoren toegankelijk. Dit wordt tijdens de gesprekken met verschillende actoren over de 
stellingen onderbouwd omdat zij aangeven dat kennis over bepaalde aspecten van 
energievoorziening niet aanwezig is. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen een 
belangrijke rol spelen in het bereikbaar maken van deze kennis aan de verschillende 
groepen van de bevolking. 
• Bedrijven 
Voor bedrijven geldt dat verandering alleen mogelijk is wanneer kosten en baten 
verbeteren in vergelijking met de huidige situatie. Actoren uit de derde visie vinden dat 
onafhankelijkheid van olie een verbeterde economische structuur aan Curaçao zal 
bieden. Actoren uit de tweede en derde visie zijn het hier ook matig mee eens. De 
coalitie van ex-premier Schotte heeft de afgelopen jaren hernieuwbare energie ter sprake 
gebracht, waardoor bedrijven zijn gaan nadenken over de mogelijkheden en de 
betekenis van hernieuwbare energie voor hun bedrijf. De kennis die ze hiervoor nodig 
hebben ontbreekt echter, waardoor zij aangewezen zijn op eigen onderzoek. Doordat het 
onderzoeken niet hun “core business” is, haken zij vaak af. Wanneer kennis van techniek 
en de voor- en nadelen van hernieuwbare energie toegankelijk gemaakt worden, draagt 
dit bij tot meer gebruik van hernieuwbare energie en hopelijk tot verandering in de 
bestaande belangenstructuur van energievoorziening zodat een smart grid mogelijk 
wordt. 
• Gezondheidszorg 
Gezondheidszorg gaat niet alleen over de mens zelf, maar ook over de omgeving waarin 
iemand woont. De vervuiling door de olieraffinaderij is schadelijk voor mens, natuur en 
milieu. De stichting SMOC (NGO) houdt zich vooral bezig met de impact van 
luchtvervuiling op de mens. Ze heeft een rechtszaak aangespannen tegen de overheid 
en de olieraffinaderij, omdat deze zich niet houden aan de voorgeschreven milieuregels 
met betrekking tot luchtvervuiling. Voor het werk van de afgelopen tien jaar heeft de 
stichting SMOC een Koninklijke onderscheiding gekregen. Met name de actoren die zich 
sterk afzetten tegen de tweede visie kunnen zich sterk vinden in de idealen voor de 
gezondheidszorg. De eerste en derde visie hebben een iets matiger mening. Naast de 
SMOC zijn er andere NGO’s zoals Amigu di Tera, Defensa Ambiental, etc., die zich 
inzetten voor mens, natuur en milieu. 
• Industrie 
De productie en verwerking van olieproducten is op Curaçao de belangrijkste industrie 
binnen de energievoorziening. Andere sectoren die indirect verbonden zijn aan deze 
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industrie zijn dienstverlenende bedrijfstakken zoals de haven-, offshore- en toeristische 
industrie. De dienstverlenende industrie is gebaat bij een constante energievoorziening. 
Bij de overstap naar duurzamere energie kan de energieproductie door bijvoorbeeld 
weersomstandigheden en productie door de consument, wisselend zijn. Dit probleem kan 
worden opgelost door een ‘smart grid’ dat ‘belastingsturing’ mogelijk maakt. Voor alle 
visies kan gesteld worden dat de kennis over de mogelijkheden van een smart grid 
minimaal is. Actoren in de derde visie en in matiger vorm actoren in de eerste visie geven 
ondanks de minimale kennis over smart grid, toch ondersteuning aan een mogelijke 
toepassing ervan. De tweede visie ondersteund het smart grid idee niet, maar de actoren 
uit de tweede visie zijn het hierover oneens. Zij vinden dat het smart grid een goede 
oplossing kan zijn voor de energie problemen in de industrie. 
 
7.1.2 Beantwoording deelvragen over de maatschappelijke acceptatie van duurzame 

energie 
Om meer toepassing van duurzame energie mogelijk te maken is verandering in het 
beleidsdomein van energievoorziening noodzakelijk. Curaçao is vergrendeld geraakt in 
een systeem van energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen, de 
zogenaamde carbon lock-in (Unruh, 2002). Unruh benoemt drie manieren om aan deze 
carbon lock-in te ontsnappen, namelijk het toepassen van koolstof besparende 
technologieën, wetenschappelijk onderzoek en burgereducatie en als laatste, verbanden 
leggen tussen oorzaak en gevolg van mogelijke rampscenario om de overheid tot 
beleidsmaatregelen te dwingen.  
 
De drie genoemde manieren om aan de carbon lock-in te ontsnappen zijn niet bij alle 
actoren op Curaçao bekend. Zo probeert de overheid de waarde van energiebesparing 
en duurzame energievoorziening aan de bevolking kenbaar te maken, maar dit leidt 
alleen tot meer vragen in plaats van duidelijkheid. Binnen sommige bedrijven, NGO’s en 
onderzoeks- en onderwijs instituten bestaat de wetenschappelijke kennis over 
energiebesparing en duurzame energievoorziening, maar de waarde ervan bereikt niet 
de doelgroepen die hier baat bij zouden hebben. De waarde van duurzame energie is 
voor een klein percentage van de bevolking beschikbaar, vooral de hoger opgeleiden. De 
kennis over energiebesparing en duurzame energievoorziening moet georganiseerd 
worden zodat alle betrokken actoren hun aandeel in kunnen brengen, maar ook aan 
kunnen onttrekken. Het overdragen van kennis moet op het kennisniveau van de 
verschillende groepen (kinderen, lager opgeleiden, etc.) aansluiten. Informatie en waarde 
van duurzame energie moet in het collectief geheugen van de bevolking plaats nemen. 
Dan pas is het mogelijk om een gefundeerde keuze te maken voor de toekomst van de 
olieraffinaderij en de energievoorziening op Curaçao. Alle actoren in de drie visies zijn 
het met elkaar eens dat, door samenwerking tussen actoren, maatschappelijke 
acceptatie eerder bereikt wordt. 
 
7.1.3 Beantwoording deelvragen over het ruimtelijke/planologisch aspecten van 

duurzame energievoorziening en smart grid 
De ruimtelijke en planologische aspecten van duurzame energie hebben te maken met 
de fysieke ruimte die noodzakelijk is voor energie-infrastructuur. Daarbij gaat het om 
bijvoorbeeld het opzetten van een windmolen- of zonnepanelenpark, zonnepanelen op 
gebouwen, transmissielijnen, etc., en de keuzes die nodig zijn om de locatie, tijdsbestek 
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van wanneer en waar een ontwikkeling plaatsvindt te bepalen. In dit onderzoek hebben 
stellingen over de ruimtelijke en planologische aspecten die voorgelegd zijn aan de 
respondenten een relatief neutrale score. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
sommige actoren nog niet voldoende in de gaten hebben dat ruimtelijke planning voor 
het energie-infrastructuur essentieel is. 
 
In dit onderzoek is een beeld geschetst met behulp van het EOP en de ontwikkelingen 
van de laatste jaren, hoe gedacht wordt over de ruimtelijke en planologische invulling 
voor wat betreft energievoorziening op het eiland. De nadruk ligt momenteel op de 
keuze, hoe om te gaan met de olieraffinaderij waarmee het contract met de PDVSA in 
2019 zal verlopen. Uit gesprekken met Aqualectra is op te maken dat er ook nagedacht 
wordt over hoe om te gaan met de water- en elektriciteitscentrales in de toekomst. Door 
de diverse ontwikkelingen buiten de agglomeratie Willemstad ontstaat de druk voor 
decentralisatie van de diverse centrales. Dit zal zowel voor- als nadelen hebben. 
Voordelen zijn het beter bereik van de consument en een kleinere kans op massale 
energie-uitval. Sommige actoren brengen naar voren dat meerdere centrales meer 
onderhoud vereisen en daardoor tot prijsstijging kan leiden. Met decentralisatie van water 
en energie centrales ontstaat een unieke kans om een smart grid toe te passen, doordat 
er nieuwe en kleinere centrales gebouwd zullen worden. Smart grid betekent een slimme 
integratie van de vraag naar elektriciteit en het aanbod van hernieuwbare energie 
bronnen. Met name actoren uit de tweede en derde visie geven grote ondersteuning aan 
toepassing van smart grid en duurzame energie. Actoren in de eerste visie hebben een 
matige mening omdat ze ook openstaan voor andere oplossingen. 
 
De keuze voor duurzame energie en de toepassing van een smart grid is volgens 
actoren in de eerste en derde visie te belangrijk om alleen door één enkele actor te laten 
bepalen. De tweede visie suggereert het tegenovergestelde, dus dat de actoren die 
direct te maken hebben met de energieproductie de beslissing voor de toekomst  moeten 
nemen, maar actoren die zich op deze tweede visie onderscheiden doen dat juist door dit 
scherp af te wijzen. Zij vinden in sterkere mate dan in de eerste en derde visie dat 
Curaçao als land, zelfstandig beslissing over de energievoorziening moet nemen. 
Sommige actoren suggereren dat een referendum  hiervoor de geschikte methode is. 
Een referendum heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat door bespreking van het 
thema tijdens een referendum, actoren meer kennis vergaren en dat er een uitgebreide 
maatschappelijke discussie plaats zal vinden. Een nadeel kan zijn dat er teveel 
meningen zijn om tot een conclusie te komen. 
 
7.1.4 Beantwoording van de verwachtingen 
• Onwetendheid over duurzame energie en vooral smart grid, zorgt er niet voor dat 

gekozen wordt voor het handhaven van de bestaande energievoorziening.  
Actoren in alle drie de visies geven aan dat hun kennis over smart grid en duurzame 
energie minimaal is, maar toch is er ondersteuning vanuit de eerste (in mindere mate) 
en de derde visie voor het toepassen van een smart grid. De actoren die zich op de 
tweede visie onderscheiden denken dat juist een smart grid met toepassing van 
hernieuwbare energie de oplossing kan zijn voor de toekomstige energievoorziening 
op Curaçao. Voor de verwachting dat door onwetendheid gekozen zal worden voor 
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behoud van de bestaande energievoorziening is in dit onderzoek geen steun 
gevonden.  

• Betrokkenheid bij de energievoorziening en invloed op de besluitvorming van alle 
potentiële belanghebbenden is noodzakelijk voor het bereiken van maatschappelijk 
acceptatie van een duurzame energievoorziening. Een referendum over de toekomst 
van energievoorziening op Curaçao wordt door enkele actoren als mogelijkheid om te 
komen tot een visie gezien en ook voor het behalen van maatschappelijke acceptatie. 
Actoren in alle drie de visies zijn van mening dat maatschappelijke acceptatie bereikt 
wordt door samenwerking tussen actoren. Met name de eerste visie zet in op 
betrokkenheid van alle actoren bij het nemen van beslissingen omdat alle actoren 
kennis inbrengen.  

• Ruimtelijke en planologische ontwikkelingen op het eiland hebben weinig invloed op 
de keuze voor duurzame energie en juist meer op de kosten van energie 
geproduceerd met fossiele brandstoffen. In dit onderzoek wordt vastgesteld dat 
actoren op Curaçao de noodzaak van ruimtelijke en planologische ontwikkelingen niet 
(h)erkennen. Dit kan betekenen dat het op Curaçao niet relevant is maar ook dat het 
inzicht in de relevantie van ruimtelijke ontwikkeling in de energievoorziening nog niet 
ontstaan of doorgedrongen is. 

 
7.2 Relevantie van dit onderzoek voor Curaçao 
7.2.1 Vergelijking van dit onderzoek met studies van Ecorys  
Verschillen tussen de in dit onderzoek vastgestelde visies en de Ecorys onderzoeken 
zijn: 
- De betrokkenheid van actoren bij het nemen van beslissingen ten opzichte van één 

actor (de overheid of de olieraffinaderij) dat bepaald welke scenario’s er gehanteerd 
worden als oplossing voor de energie problematiek.  

- Ecorys kijkt naar de kosten en baten en de technische mogelijkheden voor  
oplossingen terwijl in dit onderzoek met name sociale aspecten een grote rol spelen. 

- Actoren in alle drie de visies uit dit onderzoek hebben weinig ondersteuning voor 
behoud van de raffinaderij, terwijl onderzoeken van Ecorys het behoud van de 
olieraffinaderij als uitgangspunt hebben. 

- Het grootste verschil is het feit dat kennis en waarde van duurzame energie van 
onschatbare waarde blijken in dit onderzoek om veranderingen in de 
belangenstructuur van energievoorziening mogelijk te maken en om gefundeerde 
keuzes te maken voor de energievoorziening van Curaçao. Het maken van deze 
keuze betreft de gehele Curaçaose bevolking, daarom is het noodzakelijk om de 
kennis inbreng van alle actoren inclusief de bevolking te stimuleren.  

 
De bovengenoemde verschillen hebben te maken met het feit dat bij de start van dit 
onderzoek, geen alternatieven of scenario’s als uitgangspunt zijn genomen. In 
vergelijking met het onderzoek van Ecorys in 2011, zijn in dit onderzoek een breder scala 
aan actoren meegenomen. Ecorys heeft in 2011 overheidsinstanties en private 
organisaties (als bedrijven, NGO’s, industrie, personeelsbonden en toeristische 
organisaties) geïnterviewd. In het tweede en definitieve deel van het Ecorys onderzoek 
(dat nog niet openbaar toegankelijk gemaakt is) zijn meer actoren geïnterviewd. Het 



70 
 

interviewen van meer actoren heeft echter geen invloed op de scenario’s omdat deze 
voor het onderzoek door Ecorys al vast stonden. 
In dit onderzoek zijn naast de hierboven genoemde organisaties ook onderzoeks- en 
onderwijsinstellingen en de media meegenomen. 
 
7.2.2 Presentatie van uitkomsten uit onderzoek aan de respondenten 
Het is de bedoeling om ter afsluiting, de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren aan 
de respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan. In samenspraak met deze 
actoren zal de mogelijkheid voor het opzetten van een kennisplatform (voor en door 
actoren) besproken worden zodat een bijdrage geleverd kan worden aan het vergroten 
van de kennis over smart grid en hernieuwbare energie voor Curaçao.   
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BIJLAGE 1 Q-sort Instructies 
 
1. De 55 kaarten bevatten elk een stelling (Nederlands of Papiaments) die gerangschikt moeten worden 

vanuit uw standpunt. De vraag aan u is: “in welke mate bent u het eens met de volgende stelling”. De 
nummers op de kaarten zijn willekeurig en alleen relevant voor de administratie van uw antwoord. 
 

2. Dit onderzoek gaat over visies van actoren. We zijn geïnteresseerd in de te onderscheiden visies op de 
implementatie en maatschappelijke acceptatie van duurzame energie op Curaçao onder actoren 
binnen de belangenstructuur van de energievoorziening. 
 

3. Lees de 55 stellingen aandachtig en verdeel ze in drie stapels. Een stapel met de stellingen waar u het 
mee eens bent, een stapel met stellingen waar u het niet mee eens bent en een stapel met stellingen 
die u niet relevant vind of niet van toepassing zijn voor u. Maak gebruik van de vakken, “AGREE”, 
“NEUTRAL OR NOT RELEVANT” EN “DISAGREE” in de linkerbenedenhoek van het scoreblad. Voor 
de duidelijkheid, wij zijn geïnteresseerd in uw standpunt. Er zijn dus geen goede of foute antwoorden. 
Wanneer u klaar bent met de verdeling van de kaarten in de drie vakken op het scoreformulier, tel het 
aantal kaarten in elke stapel op en noteer dit aantal in het corresponderende vak. Controleer dan of de 
nummers die u hebt ingevoerd in de drie boxen tot 55 sommen. 
 

4. Neem de kaarten van het "AGREE" stapel en lees ze opnieuw. Selecteer de twee uitspraken waar u 
het meest mee eens bent en plaats ze in de laatste twee vakken aan de rechterkant van het 
scoreformulier, onder de "11" (het maakt niet uit welke boven of beneden geplaatst wordt). Vervolgens, 
neemt u de overige kaarten in stapel en selecteert drie uitspraken waar u het meest mee eens bent en 
plaats ze in de drie vakken onder de "10". Volg deze procedure voor alle kaarten van de "AGREE" 
stapel. 
 

5. Neem nu de kaarten van de "DISAGREE" stapel en lees ze opnieuw. Net als hiervoor, selecteer de 
twee uitspraken waar u het meest oneens bent en plaats ze in de laatste twee vakjes aan de linkerkant 
van het scoreformulier, onder de "1". Volg deze procedure voor alle kaarten van de "DISAGREE" 
stapel. 
 

6. Tot slot neemt u de resterende kaarten en lees ze opnieuw. Schik de kaarten in de resterende lege 
vakken van het scoreblad. 
 

7. Als u alle kaarten op het scoreformulier heeft geplaatst, kijk nogmaals naar de distributie van de 
stellingen en verplaatst de kaarten als u dat wilt. 
 

8. Leg uit waarom u het meest eens bent met de twee verklaringen u onder de "11" heeft geplaatst. 
kaart nr:. ...: 
 
 
kaart nr:. ...: 
 
 
 

9. Leg uit waarom je het meest oneens met de twee uitspraken u onder de "1" heeft geplaatst. 
kaart nr:. ...: 
 
 
kaart nr:. ...: 
 
 
 

10. Wanneer u klaar bent, noteer dan het nummer van de kaarten in de vakken van bijgevoegde 
scoreblad, zoals ze geplaatst zijn 
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BIJLAGE 2  Lijst met Primaire Documenten en Codes 
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