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Geachte heer Van Zutphen,

Hierbij zenden wij u, afgestemd met de Regeringscommissaris van Sint Eustatius,
de beantwoording van de vragen over de drinkwatervoorziening op Sint Eustatius

die u op 11 mei 2020.

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een afschrift van deze brief aan hen
verzonden.

Vraag 1

Hoeveel Statianen zijn verstoken van water in hun eigen woning?

Antwoord 1

Zevenenveertig procent van de huishoudens en bedrijven is aangesloten op het

drinkwaternet van STUGO en het merendeel daarvan heeft ook de beschikking

over een cisterne of watercontainer. Een klein deel is volledig afhankelijk van de

levering van drinkwater door STUGO. De overige drieenvijftig procent van de
huishoudens en bedrijven zonder aansluiting op het drinkwaternet hebben een
cisterne, die zij buiten het regenseizoen kunnen aanvullen met water van STUGO.

Vraag 2

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

Antwoord 2

Sinds begin april is drinkwater op Sint Eustatius gerantsoeneerd. Dagelijks waren
er twee blokken van 5-8 uur en van 17-20 uur waarop drinkwater via het
drinkwaternet werd geleverd. Met ingang van 8 juni 2020 is de rantsoenering

versoepeld en komt er van 5 uur's ochtends tot 20 uur's avonds drinkwater uit
de kraan. Behoudens onverwachte ontwikkelingen zet STUGO zich de komende tijd

in om de rantsoenering verder terug te dringen. Daarom wordt de situatie continu
gemonitord.

Degenen die voliedig afhankelijk zijn van de drinkwaterlevering via het
drinkwaternet hoeven vanaf 1 juni 2020 niet voor de levering van drinkwater te
betaien. Dit geldt ook in geval men over een niet werkende cisterne beschikt.
Daarnaast is er op grond van de wet Elektriciteit en Drinkwater BES een
noodproducent aangewezen. Het Openbaar Lichaam, de olieterminal GTI Statia,
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STUCO en een vervoerder hebben daartoe in april 2017 een overeenkomst
gesloten. Deze overeenkomst wordt thans geactualiseerd.

Vraag 3

Is het julst dat water slechts gedurende een zeer beperkt aantal uren per dag
beschlkbaar Is en zo ja hoeveel uren per etmaal?

Antwoord 3

Zie vraag 2.

Vraag 4

Hoe wordt dit probleem op dit moment benaderd en wanneer Is het opgelost?

Antwoord 4

ledereen In Nederland moet toegang hebben tot kwalltatlef betrouwbaar
drinkwater. Daarom wordt de drinkwatervoorzlening op SInt Eustatlus op orde
gebracht. HIervoor voert STUCO drie projecten ult:

1. De ultbrelding van de drinkwaterproductle van 375 m3/dag naar 625
m3/dag;

Vervangen en vergroten capacltelt drinkwatertransportlelding met subsldle
van het minlsterle van Infrastructuur en Waterstaat;

Uitbrelden van de drinkwater opslagcapacltelt van 1.000 m^ naar 4.000
m^.
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De eerste twee projecten zljn volgens planning In Q4 2020 gereed. TIjdens de
ultvoering van de deze twee projecten moet rekening worden gehouden met
perlodes van rantsoenerlng. Met de opievering van de twee projecten kunnen de
Inwoners van SInt Eustatlus rekenen op betrouwbare levering van drinkwater. Cm
ook in de droge perlode voldoende drinkwater te kunnen leveren breldt STUCO de
drinkwater opslagcapacltelt ult naar 4.000m^ waarmee er een drinkwatervoorraad
van tien dagen op het elland Is. Dit project Is In Q1 2021 gereed. Alle projecten
worden op advles van het minlsterle van Infrastructuur en Waterstaat begeleld
door Vltens Evidens Internationaal en Royal HaskonlngDHV.

Er moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzlen van een mogelljke
vertraging In de ultvoering van de werkzaamheden vanwege de CovldlQ-
pandemle en het orkaanselzoen dat naar verwachting zljn hoogtepunt heeft In de
perlode augustus - September.

Op 10 juni 2020 heeft de regerlngscommlssarls de taskforce water Ingesteld
bestaande ult vertegenwoordlgers van de aandeelhouder (het Openbaar LIchaam),
de directle en de Raad van Commlssarlssen van STUCO, het minlsterle van lenW

en het minlsterle van BZK. De taskforce heeft als taak de drinkwaterproblematiek

aan te pakken en te werken aan een structurele opiossing voor een betrouwbare
drinkwatervoorzlening op de lange termljn.

De taskforce water functloneert In aanvulling op het crislsteam dat drIe maal per
week vergadert over de Covld-19 pandemle. Het crislsteam bestaat ult de
regerlngscommlssarls (voorzltter), piv. regerlngscommlssarls, waarnemend-
ellandsecretarls, de GGD, de crislsmanager en de crisis coordinator. De
watervoorzlenlng Is een vast onderwerp op de agenda waarvoor het crislsteam
een contingency-plan heeft opgesteld. In het plan zljn o.a. maatregelen
opgenomen over publleksvoorllchting en over waterlevering aan Inwoners.
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Vraag 5

Op weike wijze kunnen Statianen ondanks het tekort aan water de essentiele
hygiene betrachten die noodzakelijk is voor het bestrijden van het coronavirus?

Antwoord 5

Toegang tot water is van groot belang, zeker met het cog op het voorkomen en
bestrijden van Covid-19-besmettingen. Met de aanwezigheid van cisternes is het
mogelijk om naast drinkwater ook water beschikbaar te houden voor hygiene en
andere doeleinden. Water voor kritische functies zoals het ziekenhuis en het

verzorglngshuis wordt niet gerantsoeneerd.
Uit inventarisatie van de GGD Sint Eustatius blijkt dat de scholen,
kinderdagverblijven, naschoolse opvang, het ziekenhuis en het verpleeghuis over
voldoende water beschikken voor extra hygiene om Covid-19-besmettlngen te
voorkomen en te bestrijden. Daarnaast is er voldoende water op Sint Eustatius
aanwezig om de cisternes aan te vullen.

Vraag 6

Hoe worden Statianen over het in acht nemen van de hygienevoorschriften
voorgelicht met het oog op het gebrek aan water?

Antwoord 6

STUCO en het openbaar lichaam Sint Eustatius informeren de inwoners van Sint
Eustatius dagelijks via de website van STUCO en facebook over de
beschikbaarheid van drinkwater en drie keer per week via de radio tijdens de
Covid-19 update.

De afdeling gezondheidszorg van het openbaar lichaam Sint Eustatius informeert
de inwoners dagelijks via de radio over het belang van persoonlijke hygiene en
licht de inwoners voor over het gebruik van hand desinfecterende middelen die in
overheidsgebouwen, scholen, restaurants, etc. worden gebruikt.
Daarnaast wordt informatie gedeeid in de diverse dialogen die het openbaar
lichaam met stakeholders heeft, zoals de maatschappelijke adviesraad, met
schoolbesturen en schoolleiders, de Centrale Dialoog, vertegenwoordigers van
kerken, etc.

Hoogachtend,
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DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNE^'LANDSE ZAKEN EN KONINKRDKSRELATIES

drs. R.W. KNOPS
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