
 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Marlin-Romeo en Geachte heer Rutte, 

 

Op 14 juni hebben wij, de ombudsman van Sint Maarten en de Nationale 

ombudsman, ons laten informeren over het herstel van de orkaanschade op Sint 

Maarten. We werken al langer nauw samen bij het oplossen van klachten en in 

het delen van kennis en ervaring in Koninkrijksverband. Nu zowel de Nederlandse 

overheid als de overheid van Sint Maarten betrokken zijn bij de wederopbouw 

willen we ons gezamenlijk uitspreken over de huidige situatie. Het blijkt dat het 

herstel met meer voortvarendheid moet worden opgepakt om de burgers van Sint 

Maarten te kunnen beschermen in het al reeds begonnen orkaanseizoen.  

 

Vanuit de overheid van Sint Maarten en Nederland zijn in de afgelopen maanden 

toezeggingen gedaan om tot een snelle wederopbouw te komen. Er is een fonds 

opgericht van waaruit de herstelactiviteiten bekostigd kunnen worden en de 

Wereldbank heeft daarbij een coördinerende taak. Het systeem zou erop gericht 

moeten zijn, zo snel mogelijk de feitelijke situatie van de burgers van Sint 

Maarten te verbeteren zodat er bij een volgende orkaan voldoende bescherming 

en veiligheid is. 

 

Tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd in Sint Maarten bleek echter dat 

slechts twee NGO's van Sint Maarten de schade van de burgers hebben weten te 

verbeteren door de daken van huizen te herstellen. Dit betekent dat nog heel veel 

burgers op Sint Maarten direct behoefte hebben aan concrete hulp. Het is de taak 

van een ombudsman om in te grijpen op het moment dat het tussen overheid en 

burger misgaat, en met het orkaanseizoen al van start, is dit nu aan de hand.  

 

We willen daarom de overheden van Sint Maarten en Nederland oproepen om nu 

de samenwerking op te pakken en effectief op te treden in het belang van de 

burgers van Sint Maarten.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Nilda Arduin Reinier van Zutphen 

Ombudsman Sint Maarten 
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