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Aan:
de heer P.H. Oosterlaak

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 28 maarl2013
Ons kenmerk 1 313.312013002383

Ondenrverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake de (schijn

van) belangenverstrengeling commissaris WMD

Geachte heer Oosterlaak,

Bij brief van 2Zjanuari 2013 hebt u namens de statenfractie van de SP ingevolge arti-
kel 41 van het Reglement van orde voor provinciale staten meerdere vragen gesteld

over de (schijn van) belangenverstrengeling omtrent de WMD.
Wij beantwoorden uw vragen nu als volgt.

Vraaq 1

ls het juist dat dhr. Kuper, lid van, dan wel tot voor kort lid van de Raad van Commis-
sarissen van de WMD, betaalde werkzaamheden gaat verrichten voor Dierenpark
Emmen?

Antwoord 1

Dat is juist. De heer Kuper doet dat als zelfstandig ondernemer. Hij is geen lid
meer van de Raad van Commissarissen van de WMD.

Vraag2
ls het juist dat dhr. Kuper, in zijn hoedanigheid als Commissaris van de WMD, betrok-
ken was in de besluitvorming van de RvC van de WMD waarbij de RvC uiteindelijk
akkoord ging met een zakelijke transactie waarbij de WMD en Dierenpark Emmen
betrokken waren, een transactie waarin de toenmalige voorzitter van de RvC mevrouw
Klip, tevens gedeputeerde, zich niet kon vinden en aanleiding zag haar functie neer te
leggen?
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Antwoord 2
Het is juist dat de heer Kuper, in zijn hoedanigheid a/s commrssaris van de
WMD, betrokken was bijde besluitvorming van de RvC van de WMD, waarbij
de RvC uiteindelijk akkoord ging met een zakelijke transactie waarbijde WMD
en Dierenpark Emmen betrokken waren.

Vraaq 3

Bent u met ons van mening dat de integriteit van het openbaar bestuur boven iedere
twijfel verheven dient te staan?

Antwoord 3
WI zijn met u eens dat het handelen van een functionaris er niet toe mag lei-
den dat de integriteit van het openbaar bestuur in twijfel wordt getrokken of
het vertrouwen in het openbaar bestuur wordt geschaad. Elke schijn van be-
langenverstrengeling dient te worden vermeden.

Vraaq 4

Bent u met ons van mening dat de schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt nu
betrokkene aan de slag gaat in een betaalde functie bij het Dierenpark? Zo ja, bent u

van plan als (groot)aandeelhouder WMD met vertegenwoordiger in de RvC uw afkeu-
ring over de gang van zaken te laten blijken? Welke stappen wilt u daarin nemen?

Antwoord 4
Wij zijn niet met u eens dat er een schijn van belangenverstrengeling zou
worden gewekt door het verrichten van werkzaamheden door de heer Kuper
bü het Dierenpark Emmen. ln artikel 10, eerste lid, van het Reglement voor de
Raad van Commrssanssen van de WMD is aangegeven dat de leden van de
RvC elke vorm en schijn van belangenverstrengeling fussen de vennootschap
of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de RvC zullen vermijden. Hef rs
in eerste instantie aan de leden van de RvC van de WMD om hierover te oor-
delen. Een en ander is in lijn met de Nederlandse corporate governance code.
De heer Kuper heeft korte tijd na het aanvaarden van een functie bij Dieren-
park Emmen zijn ontslag ingediend a/s commrssaris van de WMD. lndien hij
een functie zou hebben aanvaard die niet verenigbaar is met de functie van lid
van de RvC, zoals bedoeld in añikel 15 van de Statuten van de WMQ had hij
terstond zijn ontslag moeten indienen. Van een dergelijke onverenigbaarheid
van functies was in dit geval echter geen sprake.
Op grond van het reglement moet de RvC aan de AvA alle verlangde inlichtin-
gen over de agendapunten van de vergadering verschaffen, tenzij zwaarwich-
tige belangen van de vennootschap zich daartegen verzetten. ln dit concrete
geval achten wij het ter verantwoording roepen van de RvC hierover een te
zwaar middel.

Vraaq 5
Welke ruimte is er naar uw mening in de relatie van de provincie Drenthe met het
Dierenpark voor het optreden van genoemde (voormalig) Commissaris van de WMD
als relatiebeheerder?





 

 

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 

De heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC  Assen 

 

Datum: 22 januari 2013 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen (schijn van) belangenverstrengeling commissaris WMD 
 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

In de lokale en regionale media, ondermeer in het DvhN, stond onlangs het bericht ‘Jan Kuper 

aan de slag bij Dierenpark Emmen’. Betrokkene, voormalig wethouder van de gemeente 

Emmen, wordt op dit moment op de website van de WMD aangemerkt als Commissaris. Dhr. 

Kuper was naar wij uit de notulen van de vergadering van de RvC als Commissaris op 

mochten maken, een warm voorstander van een constructie ter financiering van de nieuwe 

dierentuin waarbij de WMD betrokken was. Dhr. Kuper aanvaardt nu een betaalde functie in 

het projectteam dat de nieuwbouw van het dierenpark Emmen voorbereidt. 

 

De verwevenheid van de bestuurlijke activiteiten van dhr. Kuper voor het Dierenpark en bij 

de WMD, die nu volgens de berichtgeving wordt voortgezet in een betaalde functie bij het 

Dierenpark waarbij betrokkene zich zou richten op het relatiebeheer met overheden, 

bedrijfsleven en maatschappelijke partijen roept bij de SP-fractie vragen op over (de schijn 

van) belangenverstrengeling.  

 

In het reglement van de Raad van Commissarissen van de WMD staat hierover ondermeer 

opgenomen: 
 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN EN 

BESTUURDER 

Artikel 10 

1 

De leden van de raad van commissarissen zullen elke vorm en schijn van 
belangenverstrengeling tussen de vennootschap of haar 
dochtermaatschappij(en) en leden van de raad van commissarissen 
vermijden. 

 

In verband met het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

 

1 Is het juist dat dhr. Kuper, lid van, danwel tot voor kort lid van de Raad van 

Commissarissen van de WMD, betaalde werkzaamheden gaat verrichten voor Dierenpark 

Emmen? 

 

2 Is het juist dat dhr. Kuper, in zijn hoedanigheid als Commissaris van de WMD, betrokken 

was in de besluitvorming van de RvC van de WMD waarbij de RvC uiteindelijk akkoord ging 

met een zakelijke transactie waarbij de WMD en Dierenpark Emmen betrokken waren, een 

transactie waarin de toenmalige voorzitter van de RvC mevrouw Klip, tevens gedeputeerde, 

zich niet kon vinden en aanleiding zag haar functie neer te leggen?  



 

3 Bent u met ons van mening dat de integriteit van het openbaar bestuur boven iedere twijfel 

verheven dient te staan? 

 

4 Bent u met ons van mening dat de schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt nu 

betrokkene aan de slag gaat in een betaalde functie bij het Dierenpark?  

Zo ja, bent u van plan als (groot)aandeelhouder WMD met vertegenwoordiger in de RvC uw 

afkeuring over de gang van zaken te laten blijken? Welke stappen wilt u daarin nemen? 

 

5 Welke ruimte is er naar uw mening in de relatie van de provincie Drenthe met het 

Dierenpark voor het optreden van genoemde (voormalig) Commissaris van de WMD als 

relatiebeheerder? 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de SP-statenfractie Drenthe 

Philip Oosterlaak 


