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Samenvatting 

 

Het land Sint Maarten en de twee bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba zijn de afgelopen 

week getroffen door een orkaan die zijn weerga niet kent. Verscheidene gemeenten hebben de VNG 

gevraagd welke mogelijkheden voor hen openstaan om bij te dragen aan het lenigen van de eerste 

nood, dan wel de wederopbouw. Deze brief informeert u daarover. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 
 

Het land Sint Maarten en de twee bijzondere gemeenten Sint Eustatius en Saba zijn vorige week getroffen 

door één van de sterkste orkanen ooit. De schaal van verwoesting die orkaan Irma achterliet met 

name op het  eiland Sint Maarten is enorm. Naast de vier dodelijke slachtoffers zijn er nog meer dan 200 

personen vermist. Zo'n 90 procent van de huizen en gebouwen is zwaar beschadigd of deels 

ingestort. Bewoners zitten zonder water, stroom en voedsel. Er zijn mensen die helemaal niks 

meer hebben. Geen dak boven hun hoofd, geen kleding meer.  

 

De hulp door Defensie en diverse humanitaire organisaties is inmiddels op gang gekomen. Het 

Rode Kruis speelt een centrale rol in het verlenen van noodhulp aan de getroffen eilanden. Het Rode Kruis 

heeft in overleg met de NPO, de NOS en de commerciële omroepen besloten om aanstaande vrijdag 15 

september een grote actiedag te organiseren in Beeld en Geluid om geld in te zamelen voor de slachtoffers 

van orkaan Irma. Naast noodhulp zal een deel van de middelen ook aangewend worden voor 

structurele wederopbouw.  

 

Verscheidene gemeenten hebben contact opgenomen met de VNG om te overleggen over de 

mogelijkheden om vanuit gemeentelijk Nederland bij te dragen. Naast een eventuele financiële bijdrage, is 

er grote bereidheid om eigen expertise beschikbaar te stellen. Breed gedeeld is de opvatting dat 

we als gemeenten géén rol kunnen spelen in de fase van de noodhulp en dat hulp aan 

wederopbouw goed moet worden afgestemd met het bestuur op de eilanden, het Rijk en de 

hulporganisaties. 
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Het staat gemeenten uiteraard vrij om een financiële bijdrage te leveren of niet. Als uw 

gemeente overweegt geldelijke steun te bieden, dan is ons advies dit bedrag over te maken in het 

kader van de nationale actie ‘Nederland helpt Sint Maarten’ op giro 5125 van het Rode Kruis.  

 

De VNG heeft met het Rode Kruis de afspraak gemaakt dat 50% van de middelen die gemeenten 

ter beschikking stellen via giro 5125, zullen worden aangewend voor projecten gericht op structurele 

wederopbouw op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba uitgevoerd door VNG International samen 

met expertise uit Nederlandse gemeenten. Na de eerste fase van noodhulp zal de VNG zo snel 

mogelijk een identificatie- en formuleringmissie brengen aan de drie eilanden om in nauw overleg 

met het landsbestuur van Sint Maarten en de gemeentebesturen van Sint Eustatius en Saba 

alsmede met lokale maatschappelijke organisaties, het Rode Kruis en het Rijk de specifieke bijdrage 

vanuit gemeentelijk Nederland vast te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan onderwerpen als 

scenarioplanning, haven- en gebiedsontwikkeling, herhuisvesting en vergunningverlening, 

valorisatie onroerend goed, afvalverwerking, watermanagement, maar ook aan projecten gericht op 

kinderspeelplaatsen, kinderbescherming, en transparantie openbaar bestuur. De overige 50% van 

de middelen die gemeenten ter beschikking stellen, zullen algemeen door het Rode Kruis worden 

gebruikt voor noodhulp en wederopbouw op de eilanden. 

 

VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de 

nodige ervaring met de identificatie, formulering, coördinatie en het faciliteren van 

gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland. Zo was VNG 

International, vaak in nauwe samenwerking met experts uit Nederlandse gemeenten, actief na 

de aardbevingen in Turkije en Marokko, in Sri Lanka en Atjeh op Sumatra na de Tsunami, in 

Suriname na de watersnoodramp, in Haïti na de aardbeving en na orkaan Haynan op de 

Filipijnen.  

 

Indien uw gemeente in aanvulling op uw financiële bijdrage op giro 5125 van het Rode Kruis 

interesse heeft om met uw expertise betrokken te zijn bij het uitvoeren van een of meerdere door 

VNG International gecoördineerde projecten dan kunt u contact opnemen met Renske 

Steenbergen: tel: 070 373 8707. De VNG zal een bijeenkomst met de geïnteresseerde gemeenten 

en het Rode Kruis organiseren om tot een gezamenlijke aanpak te komen. 

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het VNG Informatiecentrum: tel. 070 

373 8393, email: info@vng.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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