
Nederland stelt voor het trust-
fund in totaal 470 miljoen euro
beschikbaar. Dit krijgt Sint
Maarten niet in één keer, maar
in tranches. Onderdeel van de
overeenkomst met de Wereld-
bank is de afspraak dat de vrijga-
ve van middelen is gekoppeld
aan specifieke programma’s en
projecten. De eerste tranche van
112 miljoen euro komt nu vrij
voor financiering van ‘urgente’
projecten en programma’s, ge-
baseerd op het National Reco-
very and Resilience Plan (NRRP)
van Sint Maarten. Met de over-
eenkomst voor de oprichting en
het beheer van het trustfund,
wordt door de Wereldbank ook
een stuurgroep ingesteld. Deze
stuurgroep bestaat uit vertegen-
woordigers van Sint Maarten,
Nederland en de Wereldbank en
beoordeelt de ingediende pro-
gramma’s en projecten voor de
wederopbouw van Sint Maarten
op noodzaak en bekijkt in hoe-
verre ze een duurzaam positief
effect hebben op de weerbaar-
heid van Sint Maarten. Ook
neemt de stuurgroep besluiten
over de financiering vanuit het
trustfund. Verder zullen de ver-
tegenwoordigers zich richten op
een wederopbouwprogramma
voor het komende halfjaar, de
aanbestedingsstrategie voor de
uitvoering van projecten en zul-
len zij de uitvoering van lopende
programma’s monitoren.

Staatssecretaris Knops zegt
blij te zijn dat de volgende fase
nu van start kan gaan. Hij
noemt als vorige fases de nood-
hulp direct na de orkaan en de
‘early recovery’-projecten die
Nederland daarna heeft geïniti-
eerd om de inwoners van Sint
Maarten te helpen ‘hun normale
leven voor zover als mogelijk
weer op te pakken’. ,,En nu ver-
volgen we met het operationeel
worden van het trustfund de zo
noodzakelijke wederopbouw
van Sint Maarten. Zo kan de vi-
tale infrastructuur worden her-
steld en de weerbaarheid van het
land tegen (natuur)rampen wor-
den vergroot.” Knops benadrukt
dat het geld van het trustfund is
bedoeld voor duurzame en or-

kaanbestendige wederopbouw.
,,Het is primair aan Sint Maar-
ten om nu voorstellen voor pro-
gramma’s en projecten aan de
stuurgroep te doen, gebaseerd
op hun National Recovery and
Resillience Plan”, zo zegt de
staatssecretaris. Eerder is al be-

gonnen met het repareren van
huizen voor de meest kwetsba-
ren. Nu werken de teams van de
Wereldbank samen met de rege-
ringen van Nederland en Sint
Maarten aan het versneld voor-
bereiden van drie noodprojec-
ten, gericht op het ruimen van

puin, op de rampenparaatheid
en op het orkaanbestendiger
maken van de vitale infrastruc-
tuur, zoals de water- en elektrici-
teitsvoorziening. Ook loopt er
een trainings- en ondersteu-
ningsprogramma voor mede-
werkers uit de zwaar getroffen

toerisme-industrie van Sint
Maarten. Door de hospitalitytrai-
ning te volgen, werken zij niet
alleen aan de kwaliteit van de
sector, maar ook aan hun eigen
positie op de arbeidsmarkt. Zij
ontvangen hiervoor maandelijks
een financiële vergoeding.
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Van een onzer verslaggevers
Washington/Philipsburg - Staatssecretaris voor Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops
heeft gisteren in Washington een overeenkomst met de
ceo van de Wereldbank, Kristalina Georgieva, getekend
voor de oprichting en het beheer van het trustfund voor
de wederopbouw van Sint Maarten. Dit gebeurde in aan-
wezigheid van premier Leona Marlin-Romeo van Sint
Maarten. 

Premier van Sint Maarten Marlin-Romeo, staatssecretaris Knops en ceo van de Wereldbank Georgieva
maakten gisteren de overeenkomst voor het trustfund definitief. FOTO WERELDBANK


