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Geachte heer Knops, 

 
Hartelijk dank voor de brief van 19 juni 2020 waarin u, met afstemming van de 

regeringscommissaris van Sint Eustatius, antwoord geeft op de vragen die ik in mijn 

brief van 11 mei stelde.  

Goed te vernemen dat sinds 8 juni 2020 er in ieder geval van 5.00 uur tot 20.00 uur 

drinkwater uit de kraan komt. Inmiddels wees de regeringscommissaris mij op een 

bericht van Stuco dat Stuco haar klanten heeft geïnformeerd dat drinkwater weer 24 

uur per dag beschikbaar is. Verder is het goed te vernemen dat degenen die volledig 

afhankelijk zijn van de drinkwaterlevering via het drinkwaternet vanaf 1 juni 2020 niet 

voor de levering van drinkwater hoeven te betalen.  

Ik zal de voorlopige maatregelen en de voortgang van de projecten die ervoor 

moeten zorgen dat de watervoorziening structureel wordt verbeterd met grote 

interesse blijven volgen. 

 

Terugblik 

Wel vraag ik mij af hoe het zover heeft kunnen komen dat burgers op Sint Eustatius 

nauwelijks tot geen drinkwater uit de kraan hebben kunnen krijgen, zeker nu in 2014 

nog een nieuw waterleidingennetwerk is aangelegd. In het lopende onderzoek wil ik 

graag inzicht krijgen hoe deze situatie is ontstaan en hoe dit vermeden had kunnen 

worden, zodat hieruit lering kan worden getrokken.  

Daarover wil ik graag met u in gesprek gaan. Dezelfde vraag zou ik ook willen stellen 

in het contact met de regeringscommissaris van Sint Eustatius. 

   

Een afschrift van deze brief zend ik ook naar de regeringscommissaris van Sint 

Eustatius. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Reinier van Zutphen 

Nationale Ombudsman 
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