
 
  

Vragenformulier voor raadsleden 

  

Toelichting  

U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:  

- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie  

-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder  

-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 

beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl  

  

Aan de griffie,   

  

Naam raadslid        :       Irene Driehuis 

Fractie                      :       PAC 

Datum                      :       26.6.2019 

Onderwerp              :       WMD 

Portefeuillehouder  :     B. Bouwmeester 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.      

X informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

 Vraag ten behoeve van verduidelijking 

  

Aanleiding: 

 

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het Verlies van de WMD vanwege het 

afstoten van de activiteiten in Wildlands heeft het PAC de volgende vragen: 

 
Vragen: 

 

WMD geeft aan in krantenartikel DVHN een miljoenen verlies wordt geleden door het zich 

terugtrekken uit Wildlands te Emmen. Dat deze verliezen a 11,7 miljoen euro niet worden 

doorgezet naar klanten van de WMD. 

 

vraag:  

Kan de WMD dit ook garanderen voor de komende jaren m.a.w zullen 
tariefsverhogingen in de toekomst alleen op basis van index plaatsvinden? 

  

  

  

  

mailto:griffie@coevorden.nl


In het communicatiebericht bij het Jaarverslag 2018 staat hierover het volgende 
opgenomen: 
 
Dankzij het verstrekken van een achtergestelde lening door de gemeente Emmen en 
de provincie Drenthe heeft dit verlies geen gevolgen voor de klanten van WMD:  
- Het investeringsprogramma van WMD kan volgens plan worden uitgevoerd;  
- de afgesproken ontwikkeling van de drinkwatertarieven blijft in stand. 
 
Aanvullend hierop kan hierover het volgende worden opgemerkt. De tarieven van 
WMD worden jaarlijks vastgesteld door de aandeelhouders. Daarnaast is de 
tariefstelling onderhevig aan de voorschriften uit de Drinkwaterwet die worden bewaakt 
door de toezichthouder (ILT). De Drinkwaterwet schrijft voor dat de drinkwatertarieven 
transparant, kostendekkend en niet-discriminerend dienen te zijn. 
De toekomstige tarieven van WMD worden dientengevolge bepaald op basis van de 
kosten die samenhangen met de productie en levering van drinkwater.  De 
investeringen die in de toekomst nodig zijn voor het verwijderen van 
bestrijdingsmiddelen of andere ongewenste stoffen vallen hier ook onder. Dit geldt 
tevens voor vervanging van verouderde leidingen en productielocaties. Een en ander is 
terug te vinden in het Meerjareninvesteringsplan (Masterplan) van WMD dat eind 2018 
is opgesteld. Dit plan resulteert in een (te verwachten) tariefontwikkeling tot en met 
2022.  
Hiervoor wordt verwezen naar onderstaande tabel uit het “memo onderbouwing 
tarieven” dat besproken is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders WMD 
van 30 november 2018. Dit was vóór de herstructurering van Wildlands. Samengevat: 
er wordt niet met een index gerekend maar er wordt gekeken naar daadwerkelijke 
kosten voor de productie en levering van drinkwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als WMD niet had deelgenomen in deze risicovolle projecten (naast Wildlands komt 

verlies ook voor een groot deel voort uit debacle WMD) wordt aangegeven dat WMD-winst 

had gemaakt. Door de tariefverhogingen lijkt het nu of verliezen toch deels op afnemers 

wordt verhaald.  

 

Vraag:  

• Wat het niet beter uit te gaan van een tariefsverlaging en daarbij vooral de 

mensen met een kleine beurs (minima) tegemoet te komen. Zij zien nu door 

slechte bedrijfsvoering en risicovolle deelnemingen de tarieven hoger 

worden. 

Nee, dit is wettelijk niet toegestaan omdat de Drinkwaterwet voorschrijft dat de 
drinkwatertarieven niet-discriminerend (geen verschillende prijzen voor gelijke 
producten) dienen te zijn. 

 



Dhr C. Bijl gaf in hetzelfde artikel in het DvhN aan waardering te hebben voor 

transparantie van de WMD, vanuit de aanwezige aandeelhouders klonk geen enkele 

kritische noot of wanklank. 

 

Vragen 

• Was de aandeelhouder/vertegenwoordiger uit Coevorden erbij? 

Ja 

• Waarom zijn aandeelhouders niet kritisch bij het aangaan van dit soort 

risicovolle projecten? 11,7 miljoen verlies en 13 miljoen verlies vorig jaar 

door het Indonesië project in het achterhoofd? 

Juist door Indonesië in het achterhoofd zijn wij zeer kritisch geweest.  

 

Wij hebben bij het schriftelijk vaststellen van de handelingskaders een kritische 

brief gestuurd aan de directie van WMD. Dit zijn handelingskaders voor het 

faciliteren van de directie ten behoeve van het afscheid nemen van niet-drinkwater 

activiteiten. 

 

• Vind de vertegenwoordiger/aandeelhouder uit (Coevorden) ook dat er erg 

veel publiek geld is verkwanseld? 

Ja, het is bijzonder vervelend dat de gedane investeringen voor alle partijen niet 

het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 

 

• Heeft de vertegenwoordiger/aandeelhouder uit Coevorden) ook 

aangedrongen op verbetering van inzet publieke gelden. 

Ja, Coevorden heeft zich geconformeerd aan de adviezen van commissie De Boer. 
Tevens ondersteunen wij nadrukkelijk het lopende onderzoek. Hierbij wordt bezien 
of het voormalig bestuur buiten zijn mandaat is getreden en in hoeverre 
terugvordering van gelden mogelijk is.  
 
Ook is de nieuwe visie van WMD gebaseerd op betrouwbaarheid en continuïteit 
van de drinkwatervoorziening in Drenthe. Een belangrijke verandering van het 
nieuwe WMD-beleid is dat WMD zich nog slechts richt op de kerntaak, het leveren 
van drinkwater aan onze klanten. De commissie De Boer heeft dit in 2016 in haar 
rapport ook geadviseerd. Voor WMD betekent dit dat er geen nieuwe niet-
drinkwater activiteiten (meer) ontwikkeld worden en bestaande assets/activiteiten 
op niet-drinkwatergebied worden afgestoten. 
 
 

• Heeft de vertegenwoordiger/aandeelhouder uit (Coevorden) een veto recht 

om belangrijke beslissingen tegen te gaan zo ja waarom is deze niet ingezet? 

Nee, geen veto recht. 

 

• Wat waren volgens de vertegenwoordiger/aandeelhouder de winstpunten om 

hierin te investeren? 

Destijds zijn de kosten en baten afgewogen en heeft de meerderheid van de 

aandeelhouders besloten mee te gaan in de voorstellen van Directie en RvC van 

WMD. 

 

De Tweede Kamer heeft circa 10 jaar geleden een motie aangenomen die 

voorschrijft dat waterbedrijven in het land 1 procent van hun budget mogen 

uittrekken voor maatschappelijke waterprojecten in het buitenland. De 

Nederlandse overheid wil namelijk ontwikkelingssamenwerking rond water 

stimuleren en arme gebieden toegang bieden tot schoon drinkwater. 



Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD) kiest ervoor om waterprojecten op te 

zetten en te ondersteunen in Oost-Indonesië. 

 

• Hoe denkt het bestuur van de WMD het vertrouwen van de burger 

terugwinnen? 

Door invulling te geven van commissie de Boer. Afbouwen van niet drinkwater 

activiteiten en invulling te geven aan drinkwateractiviteiten. 

 

De nieuwe visie van WMD is gebaseerd op betrouwbaarheid en continuïteit. 

Tevens gaat WMD zich slechts nog richten op de kerntaak, het leveren van 

drinkwater. 

 

• Wat zal hierin de inzet zijn van de gemeente Coevorden om dit doel te 

verwezenlijken? 

De aandeelhouders zullen kritisch blijven monitoren. 

 

WMD gaat ervanuit dat met tekorten zonder meer kan verhalen op de deelnemende 

gemeentes. Maar Gemeente Assen heeft al aangegeven dit niet klakkeloos te zullen doen.  

 

Vraag 

• Wat is de opstelling hierin van de gemeente Coevorden?  

Gemeente Coevorden zal niet klakkeloos instemmen. Wij zullen altijd om 

verantwoording vragen. 

 

PAC vraag zich af in hoeverre notulen van Aandeelhoudersvergaderingen openbaar zijn. 

 

Vraag: 

- Zijn deze openbaar en zo ja kunnen die gedeeld worden. Zo nee wat is de 

reden dat deze notulen niet beschikbaar zijn? 

Ja, de notulen van het openbare gedeelte van de algemene 

aandeelhoudersvergaderingen zijn openbaar.  

 

 

In het DvhN wordt teven gemeld dat 2 personen zich al vroegtijdig terugtrokken uit dit 

project. “kopje ‘’onder hoge druk werd een aanvankelijk geheime constructie opgetuigd 

waarna Mev Tanja Klip en Alfred van Hall opstapte?” 

 

vraag: 

- Was dit geen teken aan de wand voor aandeelhouders om opheldering te 

vragen over  de gang van zaken? 
waarom zijn deze bestuurders opgestapt? 

- Wat vindt de vertegenwoordiger/aandeelhouder uit Coevorden hiervan. 
Ten tijde van de besluitvorming zijn er enkele personen opgestapt. Echter was dit 

voor de zittende aandeelhouders geen reden om het project niet door te laten 

gaan. Het opstappen van enkele aandeelhouders wil niet zeggen dat het geen 

juiste businesscase was. De meerderheid van de aandeelhouders stemde voor. 

 

 

Directeur L. Hendrix van de WMD  verdiend 189.000,00 euro (maximale toegestaan) 

 

vragen: 

- Vind de aandeelhouder/vertegenwoordiger uit (Coevorden) dit salaris 

acceptabel? 



- Ook na een mega verlies van bijna 25 miljoen publiek geld, wat voor betere 

doelen had ingezet kunnen worden? 

- Worden er/ of kunnen er maatregelen getroffen worden, om riante salarissen 

aan te passen? 

- Zijn er maatregelen getroffen voor in de toekomst. 

De bezoldiging vindt plaats binnen de wettelijke normen. Salaris is niet afhankelijk 

van het resultaat van het bedrijf. 

 

WMD Waterleiding Maatschappij Drenthe: het titel zegt het al: Zorg voor schoon 

drinkwater in Drenthe. 

 

vraag 

Hoe ziet de aandeelhouder/vertegenwoordiger  (Coevorden) de toekomst van de 
WMD ? 

 
WMD is een nieuwe koers ingeslagen. Gericht op verdere ontwikkeling naar een 
vertrouwde organisatie die zorgt voor goed Drents drinkwater, nu en in de toekomst. WMD 
heeft daarom het beleid op een aantal punten bijgesteld.  

• WMD richt zich 100% op de kerntaak: het continue leveren van betrouwbaar, 
betaalbaar en veilig drinkwater.  

• Niet drinkwater activiteiten worden afgebouwd.  

• Er worden geen nieuwe niet-drinkwateractiviteiten meer ontwikkeld.  
 

Door deze koers zien wij de toekomst vooralsnog van WMD positief. 

 

 


