
    
 

 
 
 
 
 
 
 
AAN DE VOORZITTER VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE
MEVROUW J. KLIJNSMA 
POSTBUS 122 
9400 AC ASSEN 
 
Assen, 18 juli 2019 
 
Onderwerp: Vragen ex. art. 41 Reglement van Orde
bij Wildlands 
 

Geacht College, 

Forum voor Democratie is geschokt door 
‘WMD’) door betrokkenheid bij het 
miljoen euro  en stelt naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Wat was de reden voor het College om 
Wildlands? 

2. Kan het College garanderen dat het financiële debacle dat het gevolg is van de
van WMD bij Wildlands beperkt blijft tot de genoemde 11,7 miljoen 

3. Kan het College garanderen dat het geleden verlies door WMD niet afgewenteld zal worden op 
de burger, bijvoorbeeld door verhoging van de tarieven of door vermindering 
dienstverlening door WMD? Zo ja, hoe?

4. Wat zijn de gevolgen van dit –
van de Provincie? 

5. Welke maatregelen heeft het College getroffen om soortgelijke roekeloze verspilling van 
overheidsgeld door WMD te voorkomen?

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hendrikus Velzing. 
 

 

 

Vragen ex. art. 41 Regelement van Orde Forum voor Democratie

Forum voor Democratie

Fractie Provincie Drenthe 

AAN DE VOORZITTER VAN PROVINCIALE STATEN VAN DRENTHE 

Vragen ex. art. 41 Reglement van Orde m.b.t. financiële chaos WMD 

Forum voor Democratie is geschokt door het bericht dat de Water Maatschappij Drenthe (hierna 
door betrokkenheid bij het dierenpark Wildlands, tot nu toe, een verlies heeft geled

miljoen euro  en stelt naar aanleiding hiervan de volgende vragen: 

reden voor het College om akkoord te gaan met de betrokkenheid van WMD met 

. Kan het College garanderen dat het financiële debacle dat het gevolg is van de
van WMD bij Wildlands beperkt blijft tot de genoemde 11,7 miljoen € ? 

. Kan het College garanderen dat het geleden verlies door WMD niet afgewenteld zal worden op 
bijvoorbeeld door verhoging van de tarieven of door vermindering van de 

Zo ja, hoe? 

– tweede! – miljoenenverlies van WMD voor de financiële positie 

. Welke maatregelen heeft het College getroffen om soortgelijke roekeloze verspilling van 
idsgeld door WMD te voorkomen? 

Namens de fractie van Forum voor Democratie,  
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