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35 422 Herstel van de voorzieningen in het bestuur van 
het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel 
voorzieningen Sint Eustatius) 

Nr. 12  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 maart 2021 

Op 9 juni 2020 (Handelingen II 2019/20, nr. 80, item 11) heeft uw Kamer de 
motie van het lid Özütok c.s. (Kamerstuk 35 422, nr. 8) aangenomen. In 
deze motie wordt de regering verzocht de regeringscommissaris aan te 
sporen om in overleg met de eilandsraad van Sint Eustatius een route-
tijdtabel op te stellen voor terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhou-
dingen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren. 

In de 6e voortgangsrapportage Sint Eustatius (Kamerstuk 35 570 IV, nr. 25) 
van 14 december 2020 zijn de criteria waaraan moet worden voldaan 
gekoppeld aan de verschillende bevoegdheden van de eilandsraad en 
regeringscommissaris, visueel uitgewerkt. Deze criteria en de bijbeho-
rende fasen van terugkeer zijn de basis van de route-tijdtabel. 

Samen met de ambtenaren van het openbaar lichaam Sint Eustatius 
wordt gewerkt aan een heldere definiëring van wat er precies bereikt moet 
zijn bij het voldoen aan de criteria en welke streefdata realistisch zijn. Deze 
uitwerking en vooral het koppelen van de criteria aan een planning is 
complex en vergt tijd. 

Eind maart wordt een eerste concept van de tabel over fase 2.01 aan de 
eilandsraad voorgelegd. In de 7e voortgangsrapportage van mei 
aanstaande zal ik uw Kamer informeren over de voortgang van de tabel 
en het overleg met de eilandsraad. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops

1 Fase 2.0 betreft de volgende criteria: procedures en werkinstructies bestuurscollege; verorde-
ningen; administraties van vergunningen en ontheffingsverleningen, subsidies en kadaster; 
toezicht en handhaving.
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