Nederlandse Antillen STUCO
Country

NL Antilles

Het Sint Eustatius Nutsbedrijf (STUCO) is de elektriciteits- en waterleverancier voor het
eiland Sint Eustatius. Als een van de grootste bedrijven op Sint Eustatius zet STUCO zich in
voor de gemeenschap.
STUCO en VEI werken al vele jaren samen. STUCO is verantwoordelijk voor de water- en
elektriciteitsvoorziening van circa 3.000 inwoners van het eiland Sint Eustatius.
De samenwerking tussen STUCO en VEI richt zich op specifieke (technische) vragen die
zich in de loop van de tijd voordoen en STUCO wordt ondersteund bij het ontwikkelen van
verplichte plannen (en de uitvoering daarvan) die betrekking hebben op de Nederlandse
drinkwaterwet, zoals opgelegd door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur &
Water.
Enkele activiteiten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd:
Ontwikkeling van een waterkwaliteits- en capaciteitscontroleplan
Ondersteuning bij ontwerp, aanbesteding en begeleiding van een nieuwe
watertransportleiding
Opstellen van een meerjaren studie- en investeringsplan voor 2020-2030 en
actualiseren van het investeringsplan

Gerard Speelman

About VEI
VEI, opgericht in 2004 door Nederlandse waterbedrijven, heeft zich ontwikkeld tot
een slagvaardige wereldwijd opererende organisatie. VEI implementeert Water
Operator Partnerships (WOP's) met tientallen waterbeheerders, gericht op het
delen van kennis en vaardigheden om de partnerwaterbeheerders sterker,
financieel duurzamer en (klimaat)veerkrachtiger te maken. VEI zorgt voor een
betere toegang tot water- en sanitaire voorzieningen, voor ongeveer 350.000
mensen per jaar, voornamelijk in gebieden met lage inkomens in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Wij staan zij aan zij als waterbeheerders en streven ernaar om
onze impact voor mensen die in armoede leven voortdurend te vergroten, door
systematisch de volwassenheid van de werkprocessen van onze WOP-partners te
verbeteren, ondersteund door peer-to-peer samenwerking, training, technische
assistentie en slimme investeringen .
VEI is een volle dochter van Vitens N.V. en Evides Waterbedrijf N.V. en voert
namens zeven Nederlandse drinkwaterbedrijven het internationale MVO-beleid uit:
Vitens N.V.
Evides Waterbedrijf N.V.
WML
Waterbedrijf Groningen
Brabants Water
WLN
PWN
Adres
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht
Nederland
Email: info@vei.nl
Telefoon: +31 (0) 88 884 79 91
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