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Beste lezer,
In december van vorig jaar is VNG International begonnen met de voorbereiding van het wederopbouwproject
op Sint Maarten, Saba en St Eustatius. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en informeren we u
middels deze nieuwsbrief graag over de voortgang van het project. Wij zullen deze nieuwsupdates elk kwartaal
uitsturen.
Een woord van dank
Ten eerste willen wij graag een woord van dank uitspreken naar de Nederlandse gemeenten die dit project

1

mogelijk hebben gemaakt en aan de vele mensen die zich bij ons naar aanleiding van onze oproep hebben
gemeld met aanbod van expertise. Een enorm mooi gebaar naar de overheid en de inwoners op Sint Maarten,
en tevens het begin van een belangrijk project waarmee we hopen ons steentje bij te kunnen dragen aan de
wederopbouw van het eiland!
Een paar maanden terug in de tijd
De schade die orkaan Irma na 6 september 2017 op Sint Maarten achterliet was ongekend. Het was de eerste
keer dat een orkaan van categorie 5 de noordelijke Bovenwindse Eilanden trof. Vooral op Sint Maarten, maar
ook op Saba en Sint Eustatius, werden havens en huizen zwaar geraakt.

De verwoestingen maakten diepe indruk, ook in Nederlandse
gemeenten. De dag na de orkaan betuigde de VNG haar steun aan de inwoners van Sint Eustatius, Saba en
Sint Maarten, en riep haar leden op de hulpactie van het Rode Kruis te steunen. De vele reacties van
gemeenten die vroegen op welke manier ze nog meer konden helpen, bijvoorbeeld met expertise, leidden ertoe
dat de VNG kort daarna in een ledenbrief bekend maakte dat ze tot een overeenkomst met het Nederlandse
Rode Kruis was gekomen. 50% van 1,6 miljoen euro die gemeenten in totaal ter beschikking stelden via giro
5125 zou worden aangewend voor projecten gericht op structurele wederopbouw op Sint Maarten, Sint
Eustatius en Saba, uitgevoerd door VNG International met expertise vanuit Nederlandse gemeenten.
De eerste stappen
De andere 50% van de bijdragen van gemeenten kwamen ten goede aan de eerste hulp geboden door het
Rode Kruis in de noodhulpfase. Zo heeft het Nederlandse Rode Kruis in de eerste drie maanden na de orkaan
hulpgoederen uitgedeeld aan ruim 26.700 mensen op Sint Maarten, wat mede mogelijk werd gemaakt door
giften van de Nederlandse gemeenten. VNG International richtte zich in deze periode op het in kaart brengen
van de noden voor preventie en risicobeperking, voor de periode ná de noodhulpfase.

Zo bracht een kleine delegatie van de VNG om de eerste week
van december, een bezoek aan de Bovenwindse eilanden om te identificeren op welke terreinen de
Nederlandse gemeenten en de VNG in de komende jaren kunnen bijdragen aan de wederopbouw.

2

Tijdens deze eerste missie sprak de VNG delegatie met zoveel mogelijk partijen op Sint Maarten, om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en van de hulpvraag.

Met de hoeveelheid schade bleek het lastig de concrete hulpvragen
vanuit Sint Maarten te formuleren – wat is het meest urgent in een situatie waarin alle hulp urgent nodig is?
Eenmaal terug in Nederland verspreidde VNG International op basis hiervan een eerste oproep voor
gemeentelijke expertise. De voorlopige lijst met expertise werd na enige tijd nog aangepast, omdat bepaalde
terreinen uiteindelijk toch urgenter bleken dan andere. Graag willen we nogmaals diegenen bedanken die zich
hebben aangemeld om bij te dragen aan een expertiseveld wat uiteindelijk toch niet direct aan bod zal komen.
Officieel akkoord via de Ministerraad
Januari en februari stonden in teken van het uitwerken van het projectvoorstel en het ‘matchen’ van de vraag
vanuit de eilanden aan het aanbod van experts van de Nederlandse gemeenten. Het project zal vooral
uitgevoerd zal worden op de zwaarst getroffen eilanden Sint Maarten en in mindere mate op Saba. Gezien de
politieke situatie, worden op dit moment geen activiteiten op St Eustatius uitgevoerd. Het project richt op twee
componenten: betere paraatheid en voorbereiding (preparedness) op rampen enerzijds, en building back better
anderzijds, oftewel het rampenbestendig (terug)bouwen om schade bij toekomstige natuurrampen zoveel
mogelijk te beschadigen. Deze plannen zijn volledig tot stand gekomen op basis van de vraag vanuit de
eilanden. In de uitwerking is daarnaast zoveel mogelijk afgestemd met het Ministerie van BZK, de Wereldbank
en andere actoren op het eiland om eventuele overlap te voorkomen.

Op 13 maart 2018 presenteerde VNG International het voorstel voor
het wederopbouwproject van officieel in de ministerraad van Sint Maarten. Tijdens de vergadering sprak de
ministerraad zijn dank uit voor de hulp voor de Nederlandse gemeenten via de VNG en gaf akkoord voor het
project. Daarmee werd het startsignaal gegeven om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Deze wederzijdse
instemming en afstemming is cruciaal voor de duurzaamheid van het project: we kunnen elkaar houden aan
onze afspraken.
De komende maanden
Er is op Sint Maarten geen tijd om stil te zitten. Binnen een aantal maanden begint het nieuwe orkaanseizoen,
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wat het verlenen van hulp bij rampenbeheersing op Sint Maarten des te urgenter maakt. De komende
maanden, voor het aanbreken van het orkaanseizoen, ligt de prioriteit van het VNG International project op:
1. De ontwikkeling van handboeken voor rampenbeheersing in verschillende velden;
2. De organisatie van trainingen en oefeningen in nauw overleg met alle betrokken stakeholders;
3. De herziening van bouwcodes, om rampenbestendig en duurzame bouw te bevorderen.
Hoe gaan we hierin te werk?
Experts vanuit de Nederlandse gemeenten dragen, samen met internationale en lokale experts, bij aan de
implementatie van beleid, procedures en activiteiten om Sint Maarten rampenbestendiger te maken.

Concreet betekent dit dat we momenteel met een pool van experts
op gebied van crisisbeheersing bezig zijn om workshops te geven aan de deelteams die in actie komen als er
een ramp uitbreekt. Zo worden de deelteams getraind om, als er een ramp uitbreekt, als een geoliede machine
te functioneren waarin iedereen precies weet wat hij of zij moet doen.
De eerste workshop voor ESF-6, het deelteam wat verantwoordelijk is voor de gezondheidssector gedurende
crises, vond plaats op 28 maart. Hierop zal verder gebouwd worden tijdens een volgende workshop. De
komende maanden zullen op deze wijze meerdere workshops en table top exercises plaatsvinden voor het
grootste deel van de ESF deelteams.
Op het kleine eiland Saba wordt tegelijkertijd volop gewerkt aan het herstellen van de door Irma verwoeste
infrastructuur. Vanaf mei zal een Nederlandse expert deze Nederlandse ‘bijzondere gemeente’ bijstaan in het
managen van de herstelwerkzaamheden.
Met de bovenstaande acties draagt de VNG vóór het orkaanseizoen bij aan het vergroten van de
‘preparedness’ op rampen.

In de volgende nieuwsbrief informeren we u verder over de
resultaten en geplande activiteiten op deze en andere terreinen. Degenen die zich hebben aangemeld voor
onze expert pool maar wiens expertise helaas niet direct gebruikt kan worden, houden we graag in onze
database om waar mogelijk in een later stadium nog te gebruiken. Deze gegevens worden niet langer bewaard
dan nodig is om de doelen van het project, waarvoor gegevens zijn verzameld, te realiseren. VNG International
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gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Deze toestemming kan altijd weer
worden ingetrokken. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacyofficer.vngi@vng.nl.

Bedankt voor uw interesse!
Voor meer vragen kunt u mailen naar Eline Vermeer (eline.vermeer@vng.nl).

Contact opnemen
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Telefoon 070 373 84 01
E-mail vng-international@vng.nl

U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief afmelden
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