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Geachte heer Van Rij, 

 

Op 11 mei 2020 stuurde ik u een brief met een aantal vragen omdat mij 

verontrustende signalen bereikten over de drinkwatervoorziening op Sint 

Eustatius. Op 25 mei heeft de minister van I&W Kamervragen 

beantwoord over het watertekort waaruit blijkt dat op korte termijn geen 

oplossing wordt geboden. Op 27 mei 2020 heb ik met u telefonisch 

contact gehad over de problemen rond de watervoorziening. 

Ondertussen zijn bij mij concrete signalen van burgers binnengekomen 

over het falen van de drinkwatervoorziening. Op basis van deze 

informatie heb ik besloten een onderzoek te starten naar de 

drinkwatervoorziening op Sint Eustatius.  

   

Opening onderzoek 

 

Zoals u mij hebt uitgelegd, is de drinkwatervoorziening op Sint Eustatius 

al veel langer een probleem. Het speelt al sinds 2015 en het is 

verbazingwekkend dat tot nu toe er geen structurele oplossing is 

gevonden.  

 

De urgentie is op dit moment hoog omdat het handenwassen een van de 

belangrijkste manieren is om de verspreiding van het covid-19 virus 

tegen te gaan. Op 25 mei kreeg ik een concreet signaal van een burger 

op Sint Eustatius dat er al dagen achtereen helemaal geen water meer 

uit de kraan komt. Uit ons telefoongesprek op 27 mei, werd me 

onvoldoende duidelijk wat er nu feitelijk aan de hand is. Ook was ik niet 

overtuigd dat er op korte termijn een passende oplossing voor de 

inwoners van Sint Eustatius gevonden zal worden. Mede op basis van 

verschillende ernstige signalen van inwoners van Sint Eustatius start ik 

daarom een onderzoek uit eigen beweging naar de problemen rond de 

drinkwatervoorziening.    
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Vragen 

 

In dit onderzoek wil ik een aantal vragen onderzoeken.  

• Hoe heeft het zover kunnen komen dat burgers op Sint Eustatius 

nauwelijks tot geen water uit de kraan kunnen krijgen?  

• Welke maatregelen zijn er nu genomen om het handenwassen 

mogelijk te maken zodat het covid-19 virus bestreden kan 

worden?  

• Waar kunnen burgers in de tussentijd op rekenen nu blijkt dat pas 

tegen het einde van het jaar de drinkwatervoorziening structureel 

verbeterd is? 

 

Ik heb met u afgesproken dat ik half juni de antwoorden op 

bovengenoemde vragen tegemoet kan zien. Tijdens dit overleg hebben 

we ook afgesproken elkaar zeer binnenkort telefonisch te spreken. Die 

afspraak wordt door mijn secretariaat geregeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

Nationale ombudsman  


