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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over de WMD

Geachte heer Van Dalen,

ln uw brief d.d.24 juni 2016 hebt u een aantal vragen gesteld over de WMD.

Wij beantwoorden uw vragen met de kennis en inzichten die wij thans hebben.

Vraaq 1

Heeft de Raad van Commissarissen voldoende inzicht gegeven in de interne organi-

satie en het intern functioneren van de WMD? Zo ja, hoe kan dan dit konijn uit de

hoed komen, zo nee, wat stelt GS - als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe,

aandeelhouder van de WMD - voor als te ondernemen acties?

Antwoord 1

Deze vragen maken deel uit van de onderzoeken die op dit moment in op-

dracht van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders worden uit-
gevoerd. Een van de onderzoeken wordt uitgevoerd door prof. dr. De Waard.

Hij heeft in de aandeelhoudersvergadering (AvA) van 29 augustus il. een

mondelinge rapportage uitgebracht, waarin hij ziin voorlopige conclusies pre-

senteerde als een úussensfand van ziin nog lopende onderzoek.

Daarnaast wordt door EY1 een zogenoemd feitenonderzoek uitgevoerd naar

wie op welk moment welke informatie had over de proiecten in lndonesië,

waarbij de rapportage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van medio

2013 als belangrijk document wordt gezien voor het inschatten van de risico's

op het niet terugbetalen van verstrekte leningen. Deze rapportage wordt vol-

gens de laatste berichten vanuit de WMD medio oktober venuacht. Op welke

wijze de informatievoorziening precies moet worden verbeterd, kunnen wii pas

beoordelen als wij de beschikking hebben over deze rapportage.

1 Voorheen Ernst & Young
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Yraag2
Moeten volgens GS procedures worden aangepast, bijvoorbeeld de wijze van informa-

tievoorziening?

Antwoord 2
Wtj hebben kennisgenomen van de mondelinge fussenÚ4dse rapportage van

prof. dr. De Waard. Votgens de voortopige conclusies dient de informatievoor-

ziening van directie naar Raad van commissaflssen en aandeelhouders bii de

WMD te worden verbeterd. De onder vraag 1 genoemde onderzoeken zullen

uiteindetijk meer inzicht geven in de w'rize waarop de informatievoorziening

plaatsvond en waarop deze had moeten gebeuren- De WMD heeft in overleg

met de aandeelhouders al een traiect ingezet om tot een hogere mate van

transparantie van haar activiteiten te komen. Hierbii is onder andere sprake

van een gehele herziening van de governance-afspraken en -uitvoering' Over

de voortgang en t'rjdsplanning wordt tiidens de eerstvolgende AvA van de

WMD gerapporteerd en bestuitvorming is voorzien voor november van dit iaar'

Vraaq 3

De Stichting Waterprojecten Oost-lndonesië te Assen verstrekt volgens haar jaarver-

slag (2014) leningen aan Tirta Drenthe BV (TAD), een volle dochter van NV Waterlei-

dingmaatschappij Drenthe (wMD), voor de financiering van het programma in oost-

lndonesië. TAD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. De doel-

stelling van de stichting is het zorgen voor verwerven en beheren van financiêle mid-

delen ten behoeve van de financiering van waterprojecten in Oost-lndonesië. Hoe is

deze stichting betrokken bij de op 14 juni gemelde verliezen, mede gezien haar be-

heer van middelen? En welke consequenties zijn er in relatie tot TAD/\IVMD?

Antwoord 3

De uitvoering van de proiecten was en is de verantwoordelijkheid van diverse

in tndonesié gevestigde ioint ventures/ondernemingen. De WMD was via haar

dochteronderneming Tirta Drenthe BV in veetgevalten de meerderheidsdeel-

nemer in de joint ventures/ondernemingen' De exacte informatie over de ac-

tuete stand van de verhoudingen, belangen en vordering hebben wii thans

nog niet. De beschikbare informatie is u op 26 augustus il' toegezonden in de

notitie van de wMD',Financiëte betrokkenheid van wMD bii lndonesië'.

De Stichting Waterproiecten Oost-lndonesië (SWOI) heeft enkel en alleen als

taak het beheer van de door haar van het Ministerie van Buitenlandse zaken

verkregen subsldle van € 10 mitioen. Zii heeft vervolgens een (groot) deel van

deze subsidie door middel van rentedragende leningen met een looptiid van

15 jaar via TAD in diverse projecten uitgezet. Daarnaast heeft de WMD vanuit

haar eigen middeten via haar dochteronderneming TAD ook een bedrag inge-

zet. Ook hier gaat het deets om leningen. De samenstelling van de genoemde

€ 40 miljoen kunnen wii op basis van de huidige informatie nog niet exact dui'

den.

De gang van zaken bii die ioint ventures beinvloedt natuurliik ook de terugbe-

tating van de door de SWO\ uitgeteende getden (verhoogd met eventueel con'

tractueelvers1hutdigde rente). De doelstelting van de SWO|was een revol-

ving fund te creëren en ontvangen aflossing te herinvesteren in nieuwe pro-
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jecten. Omdat (volledige) terugbetaling niet meer realisfisch liikt, wordt ophef-

fing van de stichting oven¡togen. Tevens heeft de WMD de SWOI verzocht de

stichting te liquideren en een resterend batig saldo aan de WMD over te ma-

ken. Dit wordt thans onderzocht en de financiële gevolgen dienen in de iaar-
rekeningen van TAD en WMD te worden verwerkt.

De exacte getallen, verhoudingen, effecten en het totale verlies voor de WMD

kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt zodra de WMD de door haar toege-

zegde onderzoeken heeft afgerond en de iaarstukken met terugwerkende

kracht en voorzien van een verklaring van de accountant aan de aandeelhou-

ders verstrekt zijn.

Onze antwoorden zijn gebaseerd op de nu beschikbare informatie. Zodra wijde be-

schikking hebben over nieuwe informatie zullen wij u nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris



 

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Drenthe 

De heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

 

24 juni 2016 

 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RVO inzake Waterleidingmaatschappij Drenthe 

(WMD) 

 

Geachte heer Tichelaar, 

 

Op 14 juni 2016 werd bekend (ondermeer via RTV Drenthe) dat de verbonden partij 

waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) aanzienlijke bedragen heeft moeten afboeken op 

projecten in Indonesië en zelfs de jaarrekening van 2013 heeft moeten herzien. Op 22 juni j.l. 

is over dit onderwerp gesproken in de commissie OGB. Ook ontvingen we via GS een 

schrijven van de WMD met onderwerpen voor de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders op 29 augustus a.s. en de aankondiging van een onderzoek door Prof. dr. D. de 

Waard naar de gouvernance-structuur. 

 

Om gericht invloed te kunnen (blijven) uitoefenen als Provinciale Staten op een verbonden 

partij kan het nodig zijn meer inzicht te hebben. Vooral als het gaat om de verklaringen voor 

knelpunten en de motieven van een verbonden partij.   

Blijkbaar doen zich (al langer) knelpunten voor of hebben zich voorgedaan rond de 

activiteiten in Indonesië. Het verantwoordingsproces blijkt niet goed verlopen. 

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Heeft de Raad van Commissarissen voldoende inzicht gegeven in de interne organisatie 

en het interne functioneren van de WMD? Zo ja, hoe kan dan dit konijn uit de hoed 

komen, zo nee, wat stelt GS – als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe, 

aandeelhouder van de WMD – voor als te ondernemen acties? 

2. Moeten volgens GS procedures worden aangepast, bijvoorbeeld de wijze van informatie-

voorziening? 

3. De Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië te Assen verstrekt volgens haar jaarverslag 

(2014) leningen aan Tirta Drenthe BV (TAD), een volle dochter van NV Waterleiding-

maatschappij Drenthe (WMD), voor de financiering van het programma in Oost-

Indonesië. TAD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. De 

doelstelling van de Stichting is het zorgen voor verwerven en beheren van financiële 

middelen ten behoeve van de financiering van waterprojecten in Oost-Indonesië. Hoe is 

deze stichting betrokken bij de op 14 juni gemelde verliezen, mede gezien haar beheer 

van middelen? En welke consequenties zijn er in relatie tot TAD/WMD? 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de fractie van D66 Drenthe, 

 

 

Jurr van Dalen 


