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Beste lezer, 

 

Op 6 september was het precies een jaar gelden dat orkaan Irma over Sint Maarten raasde en enorme 

schade achterliet. 

 

Wij geven u hierbij graag een update van de activiteiten die VNG International sinds april heeft uitgevoerd. 

 

De wederopbouw op Sint Maarten is in volle gang. Het is erg bemoedigend om te zien dat er dagelijks 

weer cruiseschepen aanleggen in de haven en dat de hotels druk bezig zijn met de 

herstelwerkzaamheden. Ook de projecten die bijdragen aan de herstelwerkzaamheden aan huizen zijn 

inmiddels van start en de eerste projecten die gefinancierd worden met het geld van de Nederlandse 

overheid via de Wereldbank zijn begonnen. 

   

 

 

Project VNG International 
In maart 2018 werd het projectvoorstel goedgekeurd door de ministerraad van Sint Maarten, waarna de 

activiteiten formeel van start konden gaan. De doelen van het projectvoorstel zijn het versterken van de 

regering van Sint Maarten; enerzijds in haar capaciteit op het gebied van rampenvoorbereiding en 

rampenmanagement en anderzijds op het gebied van ‘building back better’ om toekomstige 



 

rampenscenario’s te voorkomen en beperken. Aangezien het orkaanseizoen alweer voor de deur stond in 

juni, richtten de activiteiten zich in eerste instantie vooral op resultaten die op korte termijn behaald 

konden worden. De meer structurele veranderingen zullen vanaf het najaar worden opgepakt.  

 

 

 

Ondersteuning Emergency Support Functions 

Binnen de rampenstructuur bestaan 10 zogenaamde Emergency Support Functions (ESF), die tijdens de 

activering van de rampenstructuur elk een eigen taak hebben uit te voeren. In de afgelopen periode is aan 

3 van die ESFs steun verleend: de gezondheidssector, de groep die zich bezig houdt met opvang, 

evacuatie en distributie van hulpgoederen en overheidscommunicatie. 

 

Bij alle drie de groepen is gewerkt aan het opleveren van concrete ‘tools’ (zoals taakomschrijvingen en 

beknopte handleidingen) die ingezet kunnen worden tijdens het huidige orkaanseizoen. Hiervoor zijn 

workshops gehouden en trainingen, oefeningen en simulaties (oa hier te zien). 

 

Deelnemers van de workshops voor de gezondheidssector waren onder andere huisartsen, het 

ziekenhuis, de vereniging van apotheken, de geestelijke gezondheidszorg, de ambulancedienst, de 

brandweer en het ministerie van sociale ontwikkeling. 

Voor de opvang, evacuatie en distributie volgt in oktober een training om de uitgewerkte tools verder te 

toetsen en uit te werken. 

 

Bij communicatie is ingezet op het ondersteunen van de communicatieafdeling van het Ministerie van 

Algemene Zaken. De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt en worden vervolgstappen voor 

trainingen gezet. 

 

Voor de drie groepen zal in november een brede oefening worden opgezet, met een realistisch scenario 

en ervaren trainers en acteurs. 

Naast de ondersteuning van deze drie ESF groepen hebben we de afgelopen periode nieuwe aanvragen 

ontvangen voor workshops op het gebied van ESF3 (publieke werken, transport en logistiek) ESF9 

(overheidszaken), en ESF10 (haven, vliegveld en hotelactiviteiten). 

   

 

 
 

 

Serious game 

Op niveau van de ministerraad is een sessie georganiseerd om 

de ministers meer inzicht te geven in hoe de rampenstructuur 

georganiseerd is en welke verantwoordelijkheden er liggen voor 

de ministers. De sessie bestond naast meer inhoudelijke 

informatie over crisismanagement en crisiscommunicatie uit 

dilemma’s die de ministers vanuit hun perspectief beoordeelden.  
 

 

https://vng-international.us10.list-manage.com/track/click?u=fdd96afb7742d8fb62d9c5245&id=d226988339&e=3a16235513


 

 

Ter voorbereiding was voor deze sessie een algemene analyse 

gemaakt van de wet- en regelgeving rond crisisbeheersing. Als 

opvolging hiervan wordt gekeken naar verbeterpunten in de wet- 

en regelgeving en vervolgens het rampenplan onder de loep 

genomen. 

 

Via deze link is een interview van Sint Maarten Gov Radio met 

Burgemeester van Soest Rob Metz (voorzitter VNG-commissie 

Internationaal) en beleids- en communicatieadviseur Anke 

Hendriks (Gemeente Amersfoort) te vinden over VNG 

International en crisiscommunicatie op Sint Maarten. 

   
 

 
 

 

Bouwnormen 

In mei werd een bijeenkomst georganiseerd om vast te stellen 

welke bouwnormen werkbaar zijn voor Sint Maarten. Deze 

meeting werd door 41 belanghebbenden bijgewoond, zoals 

architecten, ingenieurs, aannemers, de directeur van de Sint-

Maarten Housing Foundation, en medewerkers van verschillende 

afdelingen van VROMI (het ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur). 

 

Op basis van die input wordt momenteel een advies opgesteld 

voor het herzien van de bouwnormen met de bijbehorende 

actualisering van de wet- en regelgeving daaromtrent. 

   
 

 

 

Ondersteuning op Saba 

Op Saba wordt via verschillende projecten gewerkt aan het herstellen van de door Irma, José en Maria 

aangerichte schade. Via het project van VNG International heeft gedurende 3 maanden een projectleider 

ondersteuning geboden aan het managen van deze projecten.  

 

 

 

Inzet gemeentelijke experts 

Er zijn in het project momentele verschillende groepen experts vanuit gemeenten en veiligheidsregio’s 

actief. Wij willen in het bijzonder de volgende gemeenten bedanken voor de inzet van hun ambtenaren: 

Amersfoort, Apeldoorn, Leusden, Rheden, Stichtse Vecht, Uitgeest, Utrecht, Waterland, Woerden. 

Daarnaast danken wij ook de veiligheidsregio’s van Utrecht, Noord-Holland-Noord, RAV Brabant, en het 

Nederlands Genootschap van Burgemeesters.  

 

 

Holistische aanpak en positieve feedback 

De ontwikkeling van plannen in combinatie met concrete oefeningen en een holistisch vizier op politiek, 

https://vng-international.us10.list-manage.com/track/click?u=fdd96afb7742d8fb62d9c5245&id=119c55048d&e=3a16235513
https://vng-international.us10.list-manage.com/track/click?u=fdd96afb7742d8fb62d9c5245&id=5c2c53ca78&e=3a16235513


 

technisch en operationeel niveau, is een aanpak die bijzonder gewaardeerd wordt door de overheid van 

Sint Maarten. 

Deze pragmatische aanpak moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe rampenmanagementstructuur met 

duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen (zowel binnen de overheid als met 

externe partners, zoals de lokale Rode Kruis-afdeling), dat zal moeten bijdragen aan de veerkracht van de 

overheid en Sint-Maarten als geheel in toekomstige rampen. Tot op heden ontvingen we positieve 

feedback op de resultaten van de experts en lopen we op schema met de implementatie van de 

activiteiten. 

 

In de volgende update in december informeren we u graag 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 te realiseren. 

 

VNG International 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). 
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