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Geachte heer   

 

Hartelijk dank voor uw brief van 23 februari 2022. Met deze brief reageer ik op 

uw brief en aanbevelingen. Ik begrijp dat op 13 april 2022 naar aanleiding van uw 

brief een constructief en prettig gesprek heeft plaatsgevonden met mijn 

ambtenaren.  

  

Ik omarm de inzet van organisaties als het Business Accelaration Platform Sint 

Maarten (hierna: BAPS). Hiermee draagt u namelijk bij aan de wederopbouw van 

Sint Maarten na de orkanen Irma en Maria in 2017. In uw brief gaat u in op het 

belang van het stimuleren van duurzame ondernemingen en een goed 

investeringsklimaat. Hiertoe doet u acht aanbevelingen.  

 

Sint Maarten is een autonoom land binnen het Koninkrijk en gaat daarom ook zelf 

over het investeringsklimaat. Zoals u weet financiert Nederland een deel van de 

wederopbouw. Het ligt dan ook in de rede om uw aanbevelingen onder de 

aandacht van de regering van Sint Maarten te brengen. Hieronder zal ik op enkele 

aanbevelingen ingaan die Nederland rechtstreeks raken.    

 

U doet de aanbeveling om de investeringsfondsen in Nederland toegankelijker te 

maken. Het kabinet onderkent het belang hiervan en onderzoekt momenteel de 

wijze waarop de openstelling van het Nationaal Groeifonds en het SDE++ 

middelen voor de Caribische delen van het Koninkrijk kan worden vormgegeven. 

 

In juni 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een opdracht verstrekt 

om een onderzoek naar de kansen voor structurele samenwerking tussen het Sint 

Maartense en het Nederlandse bedrijfsleven te doen. U refereert in uw brief ook 

aan dat onderzoek. RVO heeft hierbij nauw samengewerkt met onder meer het 

Ministerie van TEATT, Sint Maarten Huis KGMSXM en de Kamer van Koophandel 

Sint Maarten COCI. RVO heeft ook nadrukkelijk gekeken naar de verschillende al 

lopende initiatieven, waaronder die van u.  
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Zoals u weet werkt RVO momenteel aan de implementatie van de prioritaire 

aanbevelingen, met als doel het ondernemingsklimaat duurzaam te verbeteren. In 

de uitvoering van de aanbevelingen hebben de regering van Sint Maarten, het 

Sint Maarten Huis en de Kamer van Koophandel Sint Maarten een rol.   

 

Uw boodschap dat het bedrijfsleven een belangrijke positie heeft in de 

ontwikkeling van vooruitgang van Sint Maarten onderschrijf ik.  

Ik heb tijdens mijn eerste reis naar Sint Maarten gezien dat er volop energie is en 

mogelijkheden worden benut, maar dat er ook nog voldoende onbenutte kansen 

zijn. In één van mijn volgende bezoeken wil ik dan ook ondernemers ontmoeten 

in Sint Maarten, zoals u heeft voorgesteld.  

 

Aan de Tweede Kamer heb ik een toezegging gedaan om een afschrift van mijn 

reactie op uw brief toe te zenden. Deze brief zal ik dan ook bijsluiten in mijn brief 

aan de Tweede Kamer over de voortgang rondom de wederopbouw.  

 

Hoogachtend,  

 

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Digitalisering en Koninkrijksrelaties 

 

 

 

 

   

Alexandra C. van Huffelen 

 


