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Commissøris vøn d,e Koningin in d,e proaincie Drentbe

Aan:

de leden van provinciale

staten van Drenthe

Assen, 4 maart2013

Geachte statenleden,

Afgelopen week is er in de pers ophef ontstaan over mijn betrokkenheid bij gesprekken over de
stagnerende ontwikkeling van het centrum van Coevorden. lk betreur dit in hoge mate en heb de
behoefte om u hierover in deze brief nader te informeren.

Kort na de zomer van 2012 meldde burgemeester B. Bouwmeester van de gemeente Coevorden mij
dat er ernstige problemen waren ontstaan met betrekking tot de centrumvisie in zijn stad.
Ondernemers en het gemeentebestuur waren over deze belangrijke ontwikkeling in een slepend
conflict venivikkeld geraakt. Partijen kwamen er zelf niet meer uit.

ln goed overleg en met instemming van de burgemeester ben ik in september twee keer aanwezig
geweest bij een overleg over de kwestie. lk heb een poging gedaan om partijen nader tot elkaar te
brengen. Mijn rol beperkte zich tot die van facilitator. Van inhoudelijke inmenging was geen sprake.

Zoals u weet, treed ik vaker op als bemiddelaar in conflicten die spelen in de provincie Drenthe. Zeker
als het gaat om zaken die de verhouding raken tussen ondernemers, of individuele burgers, en de
overheid. lk zie het als een belangrijk onderdeel van mijn ambt. Als CdK sta ik hierbijaltijd boven de
partijen en ik behartig dus geen andere belangen dan het algemeen belang.

Helaas ben ik er toen niet in geslaagd beweging te krijgen in het onderhavige geschil. Daarmee was
voor mij de kous af. lnmiddels voeren partijen een juridische strijd; hetgeen ik juist had willen
voorkomen in het belang van Coevorden. Met de actuele situatie heb ik geen enkele bemoeienis.

ln de media is gesuggereerd dat ík de schijn van belangenverstrengeling heb gewekt, omdat een van
mijn familieleden als ondernemer betrokken is bij de controverse met de gemeente Coevorden. lk
distantieer mij hiervan. Onpartijdigheid en integriteit zijn juist van het grootste belang bij
conflictbemiddeling. lk wijs u hierbij ook op de nadrukkelijke verklaring van burgemeester
Bouwmeester, dat de rol van de CdK ,,professioneel en zuiver" is geweest.

Terugkijkend realiseer ik mij niettemin dat ik in deze kwestie kwetsbaar ben geraakt. Dit betekent dat
ik in de toekomst op geen enkele wijze meer bij een bemiddeling zal optreden waar mogelijk een
familielid bij betrokken is. Tevens zal ik elke aanvraag tot bemiddeling vooraf nog scherper
beoordelen.
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