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De vaste commissie voor Koninkrijksrelatie heeft mij op 16 december 2022 
(kenmerk 2022Z25146/2022D54730) om een reactie verzocht op het vonnis van 
de rechtbank in de zaak van Eco Statia tegen het Openbaar Lichaam Sint 
Eustatius (OLE). Tevens werd mij verzocht om in te gaan op hoe dit vonnis zich 
verhoudt tot de miljoeneninvesteringen die reeds zijn gedaan om kliferosie tegen 
te gaan. 

De rechtszaak is aangespannen tegen het OLE, als eigenaar van de klif. Daarom 
heb ik naar aanleiding van het vonnis het OLE om een reactie gevraagd. Het OLE 
heeft mij laten weten dat zij hebben besloten om in hoger beroep te gaan tegen 
het vonnis. Daarom kan en zal het OLE gedurende de looptijd van deze 
beroepsprocedure niet inhoudelijk reageren op het vonnis. Wel heeft het OLE mij 
laten weten dat er een plan is uitgewerkt om de klif verder te verstevigen.

Op een deel van de klif staat het Fort Oranje. Fort Oranje is in eigendom van de 
Staat der Nederlanden, wordt beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en 
wordt door hen verhuurd aan het OLE. Omdat bleek uit een rapport (door DAM 
Caribbean in 2016) dat de klif in slechte staat zou zijn heeft het RVB in 2017 een 
onderzoek laten uitvoeren door Royal Haskoning DHV. Gelet op de gevaren die in 
het rapport zijn benoemd en de verwoestende kracht van de orkanen Irma en 
Maria, is in 2018 door het ministerie van BZK besloten om in totaal € 9 mln. 
beschikbaar te stellen uit het budget van de Wederopbouwmiddelen. Dit bedrag is
besteed aan de stabilisatie van de klif onder Fort Oranje. Eind 2021 is daar nog 
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eens € 2,5 mln. aan toegevoegd, om de eerder genomen maatregelen 
toekomstbestendig te maken. Denk hierbij onder andere aan onderhoud aan de 
cascade ten behoeve van gecontroleerde afvoer van hemelwater. 

Tijdens mijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk verleden week sprak
ik met de Regeringscommissaris over de instabiliteit van de klif en het vraagstuk 
dat voorligt. Het Rijk ondersteunt het OLE in deze zaak en trekt samen met hen op
om een oplossing te vinden door actief mee te denken en hen te adviseren.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Digitalisering en Koninkrijksrelaties
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