Openbaar lichaam Saba

Bestuurscollege

Power Stree t 1, The Bot tom
S a ba , C a r i b i s c h N e d e r la n d
T e l : + 5 9 9 4 1 6 3 3 1 1 / 3 3 1 2 / 3 31 3
Fa x : + 5 9 9 4 1 6 3 2 7 4
B CSa ba@saba gov.n l

PER E-MAIL:
Constitutionele Zaken en Wetgeving (Ministerie van BZK)
Uw nummer (brief):

Uw brief van: 3/10/17

Ons nummer:

Onderwerp: wijziging zeegrens met Sint Maarten
Bijlagen: 0

Saba, 31 oktober 2017
Geachte mevrouw K., geachte heer B.,
Wij begrijpen dat in het kader van de herstructurering van het Koninkrijk in 2010 de zeegrenzen
tussen Sint Maarten en Saba zijn vastgesteld bij rijkswet. Op dat moment vonden de
onderhandelingen nog plaats met Frankrijk over de zeegrens tussen het Koninkrijk en Frankrijk.
We begrijpen dat op 6 april 2016 het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de regering van de Franse republiek inzake maritieme afbakening in het
Caribisch gebied tot stand is gekomen en noopt tot aanpassing van de zeegrens tussen Sint
Maarten en Saba.
Het Openbaar Lichaam Saba is blij om te horen dat de onderhandelingen hebben geleid tot een
verdrag tussen Frankrijk en Nederland. Omdat dit Verdrag en de wijziging van de rijkswet
invloed hebben op de wateren rondom Saba vragen wij ook aandacht voor het volgende.
Kunt u ons aangeven of er ook afspraken zijn gemaakt over handhaving en toezicht en of er
afspraken zijn gemaakt over de kustwacht? Momenteel is dat namelijk niet goed geregeld op de
territoriale wateren rondom Saba en dit heeft ook een directe impact op de veiligheid op Saba.
Vriendelijke groet,
De Eilandsecretaris

De Gezaghebber

T. J. Muller

J. G. A. Johnson, M. Ed.
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