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Geachte heer Knops, 

 

Al langer bereiken mij signalen dat het niet goed gesteld is met de watervoorziening op 

Sint Eustatius. Vooralsnog heb ik hierover geen concrete klachten ontvangen. Echter de 

urgentie van deze signalen in tijden van de coronacrisis, nopen mij u nu een aantal 

dringende vragen te stellen. In deze bijzondere omstandigheid moeten meer dan normaal 

de noodzakelijke voorzieningen zoals een adequate watervoorziening aanwezig zijn. 

Daarom zou ik graag van u meer duidelijkheid krijgen over de feitelijke situatie op het 

eiland, alvorens ik beslis of ik hiernaar een onderzoek start. 

 

Stuco 

Het is me bekend dat het beheer en het onderhoud van het leidingwaternet een 

eilandelijke verantwoordelijkheid is. Stuco, het bedrijf dat het eiland van water voorziet 

(het openbaar lichaam Sint Eustatius is volledig aandeelhouder) heeft het water op 

rantsoen gezet. Inwoners kunnen alleen een paar uur in de ochtend en een paar uur in de 

avond water uit de kraan krijgen. Vooral nu de corona uitbraak vraagt om veelvuldig de 

handen te wassen, is het noodzakelijk dat er op heel korte termijn ingegrepen wordt.  

 

Handen wassen 

Water is een basis behoefte. Het coronavirus maakt dat water ook een essentiële 

hygiënische vereiste is geworden in het tegengaan van de verspreiding van het virus. 

Immers het wassen van handen is een van de belangrijkste manieren om de verspreiding 

van het virus tegen te gaan. Zonder adequate watervoorziening is de kans groot dat de 

beheersing van het coronavirus faalt. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor 

het beheersen van het virus, en benadrukt dit in zijn boodschap ook. Een falende 

watervoorziening is een onaanvaardbare uitdaging voor de inwoners van Sint Eustatius in 

deze omstandigheden. Ik kijk daarom naar de Nederlandse regering en de 

regeringscommissaris om mij nader over de situatie te informeren. 

 

Vragen 

Ik zou graag van u willen vernemen wat er nu ondernomen wordt om het waterprobleem 

op Sint Eustatius direct aan te pakken. Daarbij heb ik de volgende concrete vragen: 

 

1. Hoeveel Statianen zijn verstoken van water in hun eigen woning? 

2. Hoe komen de Statianen die geen water in hun woning hebben aan water? 

3. Is het juist dat water slechts gedurende een zeer beperkt aantal uren per dag 

beschikbaar is en zo ja hoeveel uren per etmaal? 

4. Hoe wordt dit probleem op dit moment benaderd en wanneer is het opgelost? 

5. Op welke wijze kunnen Statianen ondanks het tekort aan water de essentiële 

hygiëne betrachten die noodzakelijk is voor het bestrijden van het coronavirus? 

6. Hoe worden Statianen over het in acht nemen van de hygiënevoorschriften 

voorgelicht met het oog op het gebrek aan water? 
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Gelet op de urgentie en de uitzonderlijke omstandigheden, stuur ik deze brief aan u. Een 

gelijkluidende brief is gestuurd aan regeringscommissaris Van Rij. 

Ik zie uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet zodat ik dat mee kan wegen in 

mijn besluit wel of niet een onderzoek in te stellen naar deze problematiek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Reinier van Zutphen  
 


