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De ondergetekende stelt het volgend amendement voor:

De Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het 
land Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening 
begroting 2021) wordt als voIgt gewijzigd:

In Bijlage 1 wordt de gewone dienst voor uitgaven van het 
Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en 
Telecommunicatie en van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport als 
voIgt gewijzigd:

1. Onder begrotingspost 8270, 44301/80008 Subsidies en 
Instellingen wordt 250.000 vervangen door 150.000.

2. Onder begrotingspost 9115,43503/90009 SLA, Contracts and 
Licenses wordt 204.000 vervangen door 304.000.



Toelichting:

De vervet aap is een invasieve zoogdier, die eenmaal op 
het eiland, zich ontzettend snel heeft vermenigvuldigd en nu 
bijna overal waarneembaar is. In relatief korte tijd is de 
populatie van vervet apen geexplodeerd, omdat deze dieren 
geen natuurlijke tegenstanders kennen. De groei van deze 
apenpopulatie kan in een jaar tijd verdubbelen, zo blijkt uit 
onderzoek. Zoals met alle invasieve species , vooral die die 
geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen de effecten op 
landbouw, ecologie e.d. binnen korte tijd desastreus zijn. Op 
Sint Maarten worden deze effecten met de dag groter. Zelfs 
de volksgezondheid wordt hierdoor bedreigd. Nature 
Foundation St. Maarten heeft via financiering van 
Resources for Community Resilience (RC4R), het project 
Monkey Management kunnen uitvoeren, welke onlangs is 
gepubliceerd. Dit onderzoek beveelt de optie van uitroeiing 
(zie studie) aan als goedkoopste en snelste, maar brengt wel 
een initiele investering met zich mee. Vandaar deze wijziging 
om NAF 100.000 in de begroting 2021 specifiek toe te wijzen 
voor de uitvoering van het Monkey Management Project 
onder auspicien van de Nature Foundation St. Maarten.
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