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1 Inleiding  
 
Eind 2012 heeft de rekenkamer Middelburg gerapporteerd over de financiële onder-
steuning van de gemeente in het Waterpark Veerse Meer BV c.a. (hierna WVM). De 
rapportage is besproken in de gemeenteraad, de aanbevelingen zijn overgenomen 
en waren opdracht aan het college om uit te voeren. 
 
Anno 2015 is het tijd voor een nazorgonderzoek. Het onderwerp beleeft in 2015 hec-
tische tijden. In juli meldt het college de gemeenteraad dat het WVM in handen 
komt van Verweij Holding B.V. Vervolgens blijkt dat dit toch niet door gaat. Na surse-
ance op 13 november 2015 wordt het faillissement op 20 november aangevraagd. 
Het faillissement wordt uitgesproken en een curator wordt aangesteld en neemt de 
afwikkeling in behandeling. 
 
In dit rapport wordt teruggekeken naar de aanleiding en doelstelling van het onder-
zoek in 2012 (hoofdstuk 2) en de opvolging van de destijds benoemde aanbevelin-
gen (hoofdstuk 3). Daarnaast – dus breder dan sec het nazorgonderzoek - wordt in-
gegaan op de gemeentelijke belangen m.b.t. de financiële omvang (hoofdstuk 4) 
en enkele noemenswaardigheden in relatie tot de huidige faillissementsproblema-
tiek van het WVM c.s. (hoofdstuk 5). Tot slot sluiten we af met conclusies en een 
aanbeveling (hoofdstuk 6). Zoals gebruikelijk hebben we het conceptrapport aan 
het college voorgelegd voor wederhoor. Dit heeft geresulteerd in een wederhoorre-
actie welke we integraal hebben opgenomen (hoofdstuk 7). De rekenkamer geeft in 
haar nawoord (hoofdstuk 8) een reactie op de wederhoorbrief van het college.  
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2 Onderzoek 2012 en behandeling in de raad 
 
Eerst nog even terug naar 2012. Tijdens de inventarisatieronde van de rekenkamer 
langs de raadsfracties voor onderzoeksonderwerpen voor 2012 kwam het verzoek 
om de (voorgenomen) deelname van de gemeente in de BV Energiecentrale Wa-
terpark Veerse Meer (hierna te noemen WKK Centrale) te toetsen op rechtmatigheid 
en risico’s. De rekenkamer heeft dit onderwerp vervolgens opgenomen in het onder-
zoeksprogramma 2012 en uitgevoerd. 
 
Op 19 december 2012 is het conceptrapport verzonden naar het college voor we-
derhoor met het verzoek om commentaar voor 25 januari 2013, zodat het rapport  
voor de raads(commissie)vergadering van maart 2013 kon worden aangeboden. 
Het college liet echter op 30 januari 2013 per brief weten dat zij niet in staat was om 
het wederhoor voor de gevraagde datum te verstrekken. De rekenkamer heeft des-
tijds besloten het rapport (helaas zonder wederhoor) toch aan de gemeenteraad 
aan te bieden. Behandeling in de raad op 11 maart 2013 leidde tot het overnemen 
van alle aanbevelingen van de rekenkamer en werden daarmee opdracht aan het 
college om uit te voeren. 
 
De hoofdvraag in het onderzoek luidde: Is de verlening (van leningen), het stellen 
van de garantie en de deelneming alsmede het beheer van de financiële belangen 
bij de groep WVM zodanig dat de maatschappelijke en financiële risico’s zo veel 
mogelijk zijn gereduceerd? 
 
Het antwoord was kort; ‘nee’ en de aanbevelingen uit het rapport luidden als volgt: 
 

1. Maak het dossier alsnog compleet (jaarstukken) en kom tot een kredietanaly-
se; 

2. Leef de beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van gemeentegaran-
ties na of herzie deze; 

3. Kom tot een externe toets of de steun in overeenstemming is met Europese 
regelgeving; 

4. Toets op haalbaarheid en stel een transparant risicoprofiel op; 
5. Stel een richtlijn/procedure op voor het beheer van de belangen van de ge-

meente (Middelburg) bij het verstrekken van leningen en garanties met ver-
slaglegging van (tussentijdse) resultaten en meetpunten. 

 
De gemeenteraad heeft op 11 maart 2013 het geamendeerde voorstel (13-20) met 
algemene stemmen aangenomen. Alle 5 aanbevelingen zijn overgenomen en het 
college heeft de opdracht gekregen om over de kredietanalyse (aanbeveling 1) en 
de haalbaarheid en het risicoprofiel (aanbeveling 4) in mei 2013 aan de raad te 
rapporteren. 
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3 Bevindingen m.b.t. de uitvoering aanbevelingen anno 2015 
 
Medio 2015 blijkt dat twee van de vijf aanbevelingen uit het rapport van december 
2012 volledig zijn nagekomen. Een aantal is feitelijk wel uitgevoerd, maar had meer 
opvolging kunnen krijgen. Hieronder de aanbevelingen en bullitgewijs in blauw de 
bevindingen: 
 

1. Maak het dossier alsnog compleet (jaarstukken) en kom tot een kredietanaly-
se; 

• In memo (AIP) 21-5-2013 wordt ingegaan op deze aanbeveling. Dun & 
Bradstreet heeft een kredietprofiel opgesteld. Conclusie: ziet er relatief 
gezond uit. (Dit document is vertrouwelijk aangeboden); 

• Ingezien. Er ligt een uitgebreide analyse wat opvalt is dat het centrum-
gebouw wel een hoog risicoprofiel heeft. 

 
2. Leef de beleidsregels met betrekking tot het verstrekken van gemeentegaran-

ties na of herzie deze; 
•  Ingelost met raadsvoorstel 13-47 (herziene beleidsregels). 
 

3. Kom tot een externe toets of de steun in overeenstemming is met Europese 
regelgeving; 

• In memo (AIP) 21-5-2013 wordt een bijlage geleverd van mr. P.M.P. 
Schrijvers (advies van 18-04-2013) die concludeert dat er geen sprake is 
van verboden staatssteun, omdat niet voldaan wordt aan de vijf cu-
mulatieve voorwaarden. Zijn aanbeveling is wel: in de toekomst toet-
sing dieper uitvoeren dan nu gedaan. Ook beleidsregels periodiek 
toetsen aan ontwikkelingen i.h.g.v. staatssteun. 
 

4. Toets op haalbaarheid en stel een transparant risicoprofiel op; 
• In memo (AIP) 21-5-2013 wordt beschreven dat een aanzet is gemaakt 

voor een risicoprofiel maar wordt voorbehoud gemaakt vanwege lo-
pende besprekingen. Het document is vertrouwelijk aangeboden. 

• In september 2014 is voor het eerst sprake van het opnemen van het ri-
sicoprofiel WVM.  De kans op faillissement wordt geschat op 10% en het 
netto financiële risico wordt gepercipieerd op € 2 miljoen. Het bruto ri-
sico bedraagt € 4,9 miljoen: € 2.2 mln gronden, € 2 mln leningen, € 0.2 
mln waterkrachtcentrale en € 0.5 mln garantstelling. Er wordt van uit 
gegaan dat de leningen en de garantstelling worden gedekt uit de 
hypothecaire zekerheidstelling.   

• In maart 2015 wordt het risicoprofiel aangepast naar een kans van 50% 
en een netto financieel risico van € 2,1 miljoen. De beschrijving van het 
risico is als volgt verwoordt: “Als gevolg van faillissement van de organi-
satie waaronder het project Waterpark Veerse Meer valt, leidt de ge-
meente verlies op uitstaande leningen, deelneming in waterkrachtcen-
trale, de gronden die nog in het bezit zijn van de gemeente en open-
staande vorderingen vanuit erfpacht, rente over leningen, toeristenbe-
lasting en overige gemeentelijke belastingen.” Het bruto risico is dan € 
4.1 mln (€ 1.2 mln gronden, € 2 mln leningen, € 0.2 mln waterkrachtcen-
trale, € 0.7 mln vordering). Er wordt van uitgegaan dat de leningen ge-
dekt kunnen worden vanuit de hypothecaire zekerheidsstelling. 
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• Per september 2015 wordt de risicokans gelijk gehouden (50%) en 
wordt het financiële risico naar beneden bijgesteld, naar € 1,4 miljoen. 
De reden hiervoor is als volgt verwoordt: “0.7 mln vordering is voor 50% 
als oninbaar betiteld en in de voorziening dubieuze debiteuren gestort. 
Risico kan hier vervallen. € 3.4 mln bruto - € 2 mln hyp zekerheidstelling = 
€ 1.4 mln netto risico.”    
 

5. Stel een richtlijn/procedure op voor het beheer van de belangen van de ge-
meente (Middelburg) bij het verstrekken van leningen en garanties met ver-
slaglegging van (tussentijdse) resultaten en meetpunten.  

• Een gestructureerde uitgewerkte richtlijn of procedure is niet ontwikkeld. 
• Wel heeft de wethouder de gemeenteraad op dit dossier (meestal tij-

dig) geïnformeerd via de actieve informatieplicht – mondeling en/of 
via vertrouwelijke notities;  

• Evenals in ons rapport uit 2012 herhalen we hier dat de toon altijd wei-
nig kritisch en erg optimistisch was over het slagen van het project; 

• Ook de zekerheid waarmee werd aangegeven dat de financiële be-
langen waren geborgd liggen meer genuanceerd (zie hoofdstuk 6 van 
dit rapport); 

• Gestelde vragen door de fracties van LPM en D’66 in het najaar van 
2015 zijn (laat) beantwoord. 

• Pas in het openingsverslag van de curator wordt bekend dat het verlies 
over 2014 ruim € 2 miljoen is. Had de gemeente dit niet eerder kunnen 
weten? 
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4 Financiële positie gemeente in het WVM 
 
Gezien de inmiddels ontstane situatie (faillissement WVM c.s.) trachten we hieronder 
een nadere toelichting de geven op de financiële positie van de gemeente in dit 
project. Uit het openingsverslag van de curator van 10 december 2015 en de con-
tracten tussen de gemeente en het WVM c.s., alsmede de antwoorden op vragen 
van de LPM en D66 van 17 november 2015, komen wij tot de volgende bevindingen. 
Eerst de feiten en vervolgens geven we duiding aan de financiële posities.  
 
Hypothecaire zekerheden gemeente. 
 
1. Geldlening inzake kavels Muidenweg. 
Oorspronkelijk bedrag € 349.242, later verhoogd tot € 592.708, er is op afgelost ,  de 
lening is pro resto groot € 536.708. De hypotheekinschrijving ad  € 349.242, te ver-
meerderen met begrote rente en kosten etc. voor € 139.697 = totaal € 488.939 rust 
op een perceel bouwterrein, nabij de Muidenweg. Uit een “akte van rectificatie hy-
potheken” blijkt dat de inschrijving in 2013 is verhoogd tot € 829.741,63. De kavels zijn 
in totaal groot  ca. 140 are (afgerond) . Het geheel is voorbelast met een 1e hypo-
theek t.b.v. J.A.P. van ’t Westeinde ad € 500.000 hoofdsom en € 130.000 gecalcu-
leerde rente enz., derhalve € 630.000.  
 
2. Geldlening inzake cottages en dijkwoningen 
Hoofdsom € 480.661. De hypotheek inschrijving ad € 480.662, vermeerderd met rente, 
kosten enz. ad € 192.264, totaal € 672.926 is gevestigd op 37 appartementsrechten 
(WVM) en de erfpacht van een perceel grond van in totaal  ca. 13 ha. t.l.v  Stichting 
Landschapspark Veerse Meer. Het geheel is voorbelast met een 1e hypotheek t.b.v. 
de Stichting Groenfonds met een hoofdsom van € 1.380.000, te vermeerderen met 
rente, kosten etc. begroot op € 552.000, derhalve totaal € 1.932.000.  
 
3. Geldlening inzake Centrumgebouw (en overige) 
Hoofdsom € 1.000.000. Oorspronkelijk zou de lening worden verstrekt aan WVM, maar 
in de akte is opgenomen, dat Centrumgebouw Arnemuiden B.V. de lening over-
neemt van WVM. De geldnemer is dus Centrumgebouw Arnemuiden B.V. de hypo-
theekgever is Waterpark Veerse Meer. De hypotheek van € 1.000.000 wordt ver-
hoogd met € 400.000 voor begrote rente, kosten enz., totaal dus € 1.400.000. De hy-
potheek wordt gevestigd op een perceel bouwterrein met het daarop geprojec-
teerde (gedeelte van het) Centrumgebouw, groot 53 are37 ca.  Het betreft dan de 
grond voor de 2e fase van het centrumgebouw. 
 
Wat is de zekerheid voor de gemeente? Duiding financiële positie 
 
Sub 1: hier is niets van te zeggen, zo lang niet bekend is wat de vordering van van ‘t 
Westeinde is.  
 
Sub 2: idem dito, zonder indicatie van de waarde van de cottages. Maar de lening  
loopt al van 2011. Er is dus in 3 jaar geen cottage verkocht? De vraag is of bij execu-
tie nog wat overblijft voor de gemeente. Overigens blijkt uit de brief van 12 februari 
2015 van WVM aan het Groenfonds, dat de lening nog € 1.000.000 bedraagt. Is er 
achterstallige rente? Verder is er nog een 3e hypotheek gevestigd op dit object t.g.v. 
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. voor een schuld van € 535.305. 
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Sub 3: lening Centrumgebouw.  De gemeente heeft hier een lening verstrekt van € 
1.000.000 met als zekerheid een 1e hypotheek op een kavel van 5337 m2. Dat is 
€187,37 per m2 midden in een recreatiepark. In 2013 heeft de gemeente nog grond 
verkocht aan WVM voor € 20,39. De dekkingspositie van de gemeente lijkt hier zwak. 
Waarom is geen 2e/3e hypotheek genomen op het Centrumgebouw, in combinatie 
met de bestaande inschrijving?  
 
Subconclusie  financiële positie van de gemeente 
We gaan hierbij uit van het overzicht wat is verstrekt op 17 november 2015 in de 
antwoorden op de vragen van de LPM en D66 
 
Wat betreft het overzicht “volledige uitkoop enz.” ad € 5.663.201, dat kan niet de 
claim bij de curator zijn. Grond in eigendom en uitgegeven grond in erfpacht vallen 
buiten het faillissement. 
 
Dit leidt tot het volgende overzicht. Het maximale risico voor de gemeente kan zijn € 
3,4 miljoen. Hoewel hier ook nog een aantal onzekerheden speelt. 
 
Totale positie  € 5.663.201 
Nog te leveren grond € 1.294.253  
Grond in erfpacht € 1.039.753  
Totaal grond  - € 2.334.006 
Kosten externe adviseur  € 65.000 
Rente en toeristenbelasting Q4 2015  € 45.000 
Te veel in rekening gebrachte erfpacht  -€ 25.000 
   
Maximaal risico  € 3.414.195 
 
Dit zou het volledige risico zijn als de hypotheken niets opbrengen. Zo gek zal het ook 
weer niet zijn. Maar ook in de posten “nog te leveren grond” en de uitgegeven 
grond in erfpacht kan nog verlies zitten. Immers, de gemeente moet maar een koper 
zien te vinden die bereid is dezelfde prijs voor de grond te betalen en dezelfde erf-
pachtcanon.  
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5 Noemenswaardigheden  
 
Hieronder beschrijven wij een viertal opmerkelijke onderwerpen die wij tegen kwa-
men in het nazorgonderzoek en vooral n.a.v. de ontstane faillissementskwestie van 
het WVM c.s. 
 
1. De adviseur van de gemeente 
Ter compensatie van gebrek aan kennis en capaciteit/tijd werkt de gemeente sa-
men met een ingehuurde adviseur. Deze adviseur - ook genoemd in het rapport uit 
2012 - was destijds de directeur van WVM (sinds 2010). Per 1 mei 2013 stopte hij in 
deze functie en werd adviseur van het WVM tot begin 2015. Omdat WVM in de be-
talingsproblemen kwam, wordt de adviseur per 2 maart 2015 voor 8 tot 12 uur per 
week ingehuurd als de adviseur van de gemeente m.b.t. het WVM. Feitelijk gingen 
de werkzaamheden voor WVM door en werd de gemeente de opdrachtgever en 
worden zijn declaraties door de gemeente betaald.  
 
Deze informatie is begin 2015 (vertrouwelijk)verstrekt aan de raad. De adviseur heeft 
inmiddels een lange ervaring met dit project, in verschillende rollen. Vanwege deze 
unieke kennis en het vertrouwen wat hij geniet bij de betrokken partijen, is het colle-
ge bewust afgeweken van de vigerende inkoopregels voor het inhuren van een 
dergelijke adviesdienst. De letterlijke argumentatie om niet de inkoopregels te vol-
gen (bron: vertrouwelijke memo actieve informatieplicht 20 januari 2015) is: 
“Omdat de adviseur een belangrijke bindende (f)actor is in het gecompliceerde 
geheel die bij alle betrokken partijen vertrouwen geniet als onafhankelijk adviseur is 
continuering wel zeer wenselijk. Niet in de laatste plaats voor onszelf. Indien deze 
factor wegvalt zal het heel moeilijk worden om goed geïnformeerd te blijven over 
wat er in en rond het project gebeurt en is het dus niet meer mogelijk om hierop in te 
spelen en indien mogelijk en waar nodig bij te sturen.” 
En verder: 
“De kosten (maximaal circa € 65.000,- voor 2015) worden geboekt ten Iaste van het 
project en uiteindelijk (t.z.t.) in rekening gebracht bij Waterpark Veerse Meer. in de 
vorm van een opslag op de grondprijs van de nog resterende te leveren gronden. 
Hiertoe zal met de ondernemer een nadere overeenkomst worden gesloten vooraf-
gaand aan het in werking treden van de offerte.” Deze laatst genoemde overeen-
komst was geen onderdeel van de contractenmap die wij hebben ingezien en heb-
ben wij niet kunnen achterhalen.  
 
De vraag werpt zich op of deze adviseur onafhankelijk en objectief genoeg is om 
een goede en kritische adviseur te zijn aan de kant van de gemeente? De lange 
betrokkenheid vanuit verschillende rollen en ook belanghebbende bij het WVM als 
eigenaar van twee percelen heeft voordelen, maar kan ook leiden tot minder kri-
tisch vermogen en/of tunnelvisie. Daarnaast lijkt het onwaarschijnlijk dat de kosten 
van deze adviseur gedekt kunnen worden uit de hierboven genoemde financie-
ringswijze. Gezien het faillissement, de eerdere impasse en vertrouwensbreuk tussen 
de verschillende spelers en het niet slagen van een doorstart, is de vraag gerecht-
vaardigd of deze adviseur de argumenten waarop hij is ingehuurd heeft waar ge-
maakt? 
 
Navraag over de wijze van informeren door de adviseur aan de gemeente leert ons 
het volgende. De informatievoorziening naar de gemeente toe loopt vooral via mail 
(met bijlagen als gespreksverslagen, toegezonden informatie door derden) en tele-
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fonisch waarbij de adviseur veelal rechtstreeks contact heeft met de wethouder. 
Vooraf is er meestal of telefonisch of overleg per mail met de verantwoordelijk amb-
tenaar, deze ontvangt ook alle informatie die naar de wethouder toegaat. De wet-
houder deelt deze informatie in het college. In de periode na de zomervakantie 
heeft de adviseur regelmatig de voortgang vastgelegd in een vertrouwelijke rappor-
tage ten behoeve van de wethouder. Om een indruk te krijgen van deze rapporta-
ge hebben wij inzicht gekregen in de vertrouwelijke memo’s van 7 september 2015 
en die van 19 oktober 2015. In deze twee memo’s wordt de wethouder uitgebreid 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de lopende ontwikkelingen. Ad-
viezen aan de gemeente hebben we in deze twee memo’s niet aangetroffen. De 
(eventuele) adviezen zijn niet expliciet vastgelegd, waardoor niet kan worden vast-
gesteld wat met de informatie van de adviseur is gebeurd. De adviseur zal in 2016 in 
opdracht van de gemeente zijn werkzaamheden voortzetten.  
 
2. Cessies vorderingen op de belastingdienst? 
De gemeente is er veel aan gelegen om het project positief te laten verlopen. Twee 
van de contracten betreffen een akte van cessie tussen P&P-management / Cam-
ping de Witte Raaf en de gemeente m.b.t. het verpanden van vorderingen op de 
belastingdienst  aan de gemeente (resp. € 119.555 en € 227.161).  De gemeente en 
WVM c.s. wilden  de  belastingvoordelen  verpanden aan de gemeente als zeker-
heidstelling  voor haar tegoeden bij het WVM c.s. De gemeente heeft hiertoe over-
eenkomsten gesloten met P&P-management / Camping de witte Raaf. Dat de ge-
meente hier weinig effectief te werk ging blijkt uit de reactie van de belastingdienst, 
die in een korte reactie meldt het niet met deze cessie eens te zijn. 
 
3. Vorderingen  
Op 29 september 2015 neemt het college het besluit over te gaan tot de invorderin-
gen over 2015. Ook wordt nu besloten om de publiekrechtelijke vorderingen over de 
jaren 2012/2013/2014 toch te laten  betekenen door de deurwaarders. In tegenstel-
ling tot het ambtelijk advies (d.d. 18 september 2015), besluit het college nog niet tot 
beslaglegging over te gaan.  
Met betrekking tot voorgaande jaren is in de memo voor dit besluit het volgende 
opgenomen: “Met bovenstaande partijen1 is overeengekomen dat de vorderingen 
over de oude jaren tot en met 2014 niet verder door de gemeente zouden worden 
ingevorderd. Deze vorderingen zouden worden voldaan uit de opbrengsten uit de 
(toekomstige) grondverkopen. Dit is in besprekingsverslagen vastgelegd.” De raad is 
niet geïnformeerd over deze afspraak met partijen.  
 
Gegeven de situatie bij WVM c.s. lijkt deze afspraak op wishfull thinking van de kant 
van de gemeente. Ook het besluit (29 september 2015) om nog steeds geen beslag 
laten leggen lijkt dit te onderbouwen. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
	  Camping	  De	  Witte	  Raaf	  BV,	  Waterpark	  Veerse	  Meer	  BV,	  Centrumgebouw	  Arnemuiden	  BV	  
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De vorderingen (volgens de memo bij het besluit van 29 september) bedragen per 
september 2015: 
 
Vorderingen in € 
per jaar (per sep 2015) 

2012 2013 2014 2015 Totaal 

Publiekrechtelijk 7.769 24.539 160.475 270.170 462.953 
Privaatrechtelijk 81.324 129.309 259.600 164.606 634.840 
 
Deze bedragen zijn net anders dan de antwoorden (17 november 2015) op de vra-
gen van de LPM en D66. In de antwoorden is sprake van € 447.188 aan publiekrech-
telijk/belastingen vorderingen. Het privaatrechtelijke deel is in de antwoorden € 
639.635 (na correctie van € 25.000 te hoge erfpacht). Opgemerkt wordt in de be-
antwoording op de vragen van LPM en D66 dat het laatste kwartaal nog leidt tot 
een stijging met ca. € 45.000 (€ 25.000 rente en € 20.000 toeristenbelasting). De totale 
nog te innen vorderingen tot en met 2015 komen hiermee op ruim € 1,1 miljoen.  
 
4. Aandelen in de Energiecentrale WVM BV 
In de periode sinds de oprichting is de AVA (Algemene Vergedering van Aandeel-
houders) vier maal bijeen geweest. Van de eerste en de derde vergadering bestaat 
een agenda en een verslag. Van de tweede vergadering is wel een agenda, maar 
ontbreekt het verslag. En van de vierde vergadering ontbreekt zowel een agenda 
als een verslag. Deze vierde vergadering is gehouden n.a.v. de vertrouwensbreuk 
tussen Oomen en Giebros. De vergaderingen waren op de volgende data: 

1. 16 april 2012 
2. 5 november 2012 
3. 3 juli 2014 
4. 24 september 2014 

Alle vergaderingen waren op het stad(s)huis(kantoor) onder voorzitterschap van de 
wethouder Financiën. Waarom de wethouder voorzitter was/is, is ons niet duidelijk 
geworden.  
 
Verder valt op dat een aandelenregister niet aanwezig is bij de gemeente. Navraag 
leert dat er wel ergens een aandelenregister moet zijn. Maar tot op heden is het on-
bekend waar. De jaarstukken van de Energiecentrale WVM BV zijn niet opgevraagd 
door de gemeente. Ook blijkt dat alleen de gemeente haar aandelen met geld-
middelen heeft volgestort. De beide andere aandeelhouders hebben hun aandelen 
in natura bijgedragen. Er zijn ons twee facturen overhandigd waaruit blijkt dat 
Giebros en Camping de Witte Raaf beide € 404.600 ex BTW hebben gefactureerd. 
De betrokken ambtenaar heeft op ons verzoek gevraagd aan de notaris of deze het 
aandelenregister heeft en aan ons kan overleggen. 
Ook de jaarstukken zijn ons na opvraging verstrekt. Deze waren in eerste instantie 
niet opgevraagd. In de jaarstukken (publicatierapport 2013) wordt gesproken over 
gerede twijfel over de continuïteit van de BV, vanwege het negatieve resultaat  in 
2012 en 2013 en ook het negatieve werkkapitaal in 2012 en 2013 en het niet voldoen 
aan de financieringsconvenanten van de bank. Maar toch, zo blijkt uit het publica-
tierapport, ziet het bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Een publicatie-
rapport over 2014 hebben we (nog) niet gezien.   
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6 Conclusies en aanbeveling 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen komen we tot vier conclusies en één aan-
beveling. 
 
Conclusies 
 

1. Twee van de vijf  
Hoewel aanbeveling 1 feitelijk is uitgevoerd, wordt nog steeds niet volgens de 
bedoeling van deze aanbeveling gehandeld. De jaarstukken over 2012, 2013 
en 2014 waren wederom niet opgevraagd. Een continue beoordeling van het 
kredietprofiel is ons niet gebleken. Het aandelenregister van de Energiecen-
trale is niet aanwezig, evenmin als de jaarrapporten van deze vennootschap, 
waarvan de gemeente aandeelhouder is en ook voorzitter van de aandeel-
houdersvergadering. 
 
De rekenkamer concludeert dat de aanbevelingen 2 en 3 zijn uitgevoerd. 
Ook aanbeveling 4 is grotendeels uitgevoerd, maar onduidelijk is hoe het risi-
coprofiel is gebruikt in de handelswijze van het college en haar besluitvorming. 
Ook lijkt de risicoperceptie aan de optimistische kant. Aanbeveling 5 is niet 
uitgevoerd, maar heeft voor dit dossier grotendeels vorm gekregen via de ac-
tieve informatieplicht en/of vertrouwelijke nota’s aan de raad.  
 

2. De bedoeling van aanbeveling 1,4 en 5 Checks and balances 
De bedoeling van aanbeveling 1, 4 en 5 is het effectief inrichten van een be-
sturings- en beheersingsinstrumentarium om financiële belangen en risico’s 
voor de gemeente transparant te kunnen beoordelen en daarop tijdig actie 
te kunnen ondernemen. Daarnaast is het kunnen toetsen en verantwoording 
kunnen afleggen gebaat bij een transparant ingerichte governance en bij-
behorende verslaglegging en informatievoorziening. Zeker als de gemeente 
publieke middelen investeert in een risicovol project is een dergelijk instrumen-
tarium onontbeerlijk. Dit geldt ook voor het organiseren van de  nodige ca-
paciteit, deskundigheid en kwaliteit op dit terrein. 
 
Ook heeft de gemeente verschillende rollen en verantwoordelijkheden in dit 
dossier. Zij is belanghebbende als vergunningverlener, als financier, als aan-
deelhouder, als belastinginner, als eigenaar van grondposities en streeft effec-
tiviteit na van haar ruimtelijke ordeningsbeleid. Voor de borging van deze be-
langen is een adequate inrichting en uitvoering van  checks and balances es-
sentieel.   
 

3. Grenzeloos optimisme 
In de voorgelegde (vertrouwelijke) stukken aan de gemeenteraad, het ge-
sprek met de verantwoordelijk wethouder en de behandelend ambtenaar 
valt op dat het optimisme over het (uiteindelijk) slagen van dit project (nog 
steeds) groot is. Dit terwijl het risico op toenemende kosten, stagnatie, vertra-
ging en faillissement in de loop van de tijd steeds groter werd.  Zoals ook ver-
woord in ons rapport van 2012 rijst de vraag of er sprake is van een gezonde 
kritische houding van het gemeentebestuur in dit dossier. Is het verstandig om 
als gemeente risicokapitaal te investeren in een dergelijk project? De wet-
houder heeft in het gesprek met ons – en ook in de PZC - aangegeven dat hij 
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met de wijsheid van nu een investering in een dergelijke setting niet meer zou 
overwegen. Blijft toch de vraag waarom de gemeente zo weinig kritisch blijft 
over dit project.  
 
Qua financiën is voorzien in een aantal zekerheden. Maar het is in deze fase 
van faillissement en wellicht nog een mogelijke doorstart absoluut onzeker 
wat de waarde van deze zekerheden is. Zakelijkheid, voorzichtigheid en rea-
lisme zijn hier op z’n plaats.  
 
Ook in de nota grondexploitatie WVM (exploitatieopzet WVM raadstuk 16-08) 
is sprake van een groot optimisme. Opmerkelijk is dat in deze nota (te behan-
delen in de commissie ruimte van 18 januari 2016) de stand van 6 november 
2015 wordt beschreven, terwijl op 13 november surseance is aangevraagd en 
op 20 november het faillissement is uitgesproken. 
 

4. Betrokken afstand 
Het beeld wat bij ons overkomt is een inzet van de gemeente die er veel aan 
is gelegen om het project vlot te trekken. Aan de ene kant is dit voorstelbaar. 
De gemeente wil graag dat dit project, waarin zij zelf het nodige risicokapitaal 
heeft gestort, slaagt. Aan de andere kant is de gemeente een van de spelers, 
met verschillende rollen en verantwoordelijkheden en met een niet onbelang-
rijk financieel belang. Vanuit dit laatste zien we een weinig zakelijke houding 
en kritische (risico)perceptie van de gemeente en blijft de hoop op een goe-
de afloop, ondanks het zware risicoprofiel en de voortdurende onenigheid 
tussen partijen, lang in stand. In de organisatie rondom dit project zien we 
weinig kritische deskundigheid en capaciteit van de gemeente. Er is een ad-
viseur overgenomen van het WVM met de nodige ervaring in dit project, 
maar de vraag is of deze voldoende onafhankelijk, objectief en kritisch advies 
aan de gemeente heeft gegeven? Ook bestuurlijk lijkt het dat de gemeente 
veel concessies heeft gedaan (aktes van cessie, financiering van kosten 
doorgeschoven naar toekomstige (mogelijke) opbrengsten, niet invorderen 
van vorderingen, aandeelhoudersvergaderingen energiecentrale, etc.) aan 
de wens om het project te willen laten slagen. 

 
Aanbeveling 
Op dit moment rest weinig anders dan de afwikkeling van het faillissement af te 
wachten. Wellicht dienen zich nieuwe geïnteresseerden aan voor een mogelijke 
doorstart. Voor een mogelijk vervolg bevelen we aan om kritische deskundigheid en 
expertise in te zetten en het “spel” van checks and balances, zeker gezien de ver-
schillende verantwoordelijkheden en risico’s van de gemeente in dit dossier, goed te 
organiseren. Hiermee is met name onze aanbeveling 5 uit het rapport van eind 2012 
nog steeds valide. 
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7 Wederhoor van het college 
 
Op de conceptversie van dit rapport hebben wij een wederhoorreactie gevraagd 
aan het college. Hieronder vindt u de integrale versie van het wederhoor van het 
college. Deze reactie voorzien we van een nawoord. 
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8 Nawoord 
 
Hieronder gaan we in op de opmerkingen van het college uit bovenstaande we-
derhoorreactie. In volgorde van de brief reageren we op de 7 opmerkingen van het 
college. Voor de leesbaarheid hebben we de passages uit de brief hieronder ge-
nummerd en integraal opgenomen. De reactie van de rekenkamer volgt daaronder 
(in blauw) bullitgewijs. 
 
1. Pagina 3: In de 2e alinea schrijft u dat in juli het college de gemeenteraad meldt 
dat het WVM in handen komt van Verweij Holding B.V. Voor de goede orde melden 
wij dat de ondernemer in juli het college heeft gemeld dat er een koopovereen-
komst is gesloten met Verweij Holding B.V.. Deze mededeling is door het college ter 
kennis gebracht van de gemeenteraad. 

• We zien hierin geen aanleiding voor een reactie. Uw opmerking m.b.t. blz. 3 is 
een aanvullende duiding en feitelijk juist. 

 
2. Pagina 6: Onder aanbeveling 5 eerste bolletje schrijft u: "een gestructureerde uit-
gewerkte richtlijn of procedure is niet ontwikkeld". In de beleidsregels die horen bij 
raadsvoorstel 13-47, waarmee aanbeveling 2 is ingelost, zijn tevens procedures op-
genomen en verplichtingen waaraan door aanvragers voldaan moet worden. Ons 
inziens is daarmee ook uw vijfde aanbeveling uit uw rapport ingelost. 
Wij hebben twee opmerkingen hierover: 
 
Ten eerste: 

• De rekenkamer is het niet eens met uw zienswijze op dit punt. Raadsvoorstel 
13-47 gaat inderdaad over de spelregels waaraan aanvragers moeten vol-
doen. Daarnaast gaat het ook over de naleving en handhaving van de kant 
van de gemeente van deze spelregels.	   In het  raadsvoorstel 13-47 zijn inder-
daad de beleidsregels opgenomen, die in overeenstemming zijn met aanbe-
veling 5. Maar de aanbeveling is uiteraard pas ingelost als die regels ook wor-
den nageleefd door de gemeente zelf. We nemen hieronder artikel 12 inte-
graal over: 
Artikel 12. Informatieverplichtingen  
1. De aanvrager dient jaarlijks binnen zes maanden na het verstrijken van het boek-
jaar de vastgestelde jaarrekening, bestaande uit de balans en exploitatierekening 
met toelichting, ter kennisname toe te zenden aan het college van burgemeester en 
wethouders;  
2. De aanvrager dient op eerste aanvraag van het college van burgemeester en 
wethouders alle verlangde inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in alle boe-
ken en bescheiden waarvan het college van burgemeester en wethouders inzage 
nodig acht voor de beoordeling van het financiële beheer van de aanvrager;  
3. De aanvrager dient terstond aan het college van burgemeester en wethouders die 
inlichtingen te verstrekken waarvan zij redelijkerwijs mag verwachten dat die van be-
lang zijn voor de garantstelling;  
4. De aanvrager dient jaarlijks tenminste twee maanden voor aanvang van het boek-
jaar een gespecificeerde exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar aan het 
college van burgemeester en wethouders ter kennisname toe te zenden;  
5. Voor het geval de gemeente op grond van de garantie betalingen heeft verricht, 
behoeven de onder 1 en 4 van dit artikel genoemde stukken de goedkeuring van het 
college van burgemeester en wethouders.  

• De doelstelling van de aanbeveling en dit artikel is een adequaat beheer van 
de belangen van de gemeente. Voor zo ver we hebben kunnen nagaan is 
aan de informatieverplichtingen niet voldaan. We hebben ook niet kunnen 
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constateren dat de gemeente initiatief heeft genomen om deze informatie 
op te eisen. 

• Verder merken we op, dat de archivering van essentiële documenten i.h.k.v. 
dit beleid te wensen overlaat. 

 
Ten tweede 

•  Met aanbeveling vijf (deze luidt: Stel een richtlijn/procedure op voor het beheer 
van de belangen van de gemeente (Middelburg) bij het verstrekken van leningen en 
garanties met verslaglegging van (tussentijdse) resultaten en meetpunten) wordt 
vooral gedoeld op de inrichting van de informatievoorziening binnen de ge-
meentelijke organisatie m.b.t. het beheer (w.o. verslaglegging, archivering, 
resultaten en meetpunten) op aangegane verplichtingen. Zie ook onze 2e 
conclusie in het rapport. Behalve de actieve informatieplicht komt deze aan-
beveling niet “uit de verf”. 
 

3. Pagina 7:1. Geldlening inzake kavels Muidenweg. U schrijft dat het geheel is voor-
belast met een 1e hypotheek t.a.v. J.A.P. van 't Westeinde. Dat is niet juist omdat dat, 
zoals ook in de beantwoording van de vragen van LPM en D66 van 9 november 
2015 is aangegeven, geldt voor 13 appartementsrechten. Voor 7 appartementsrech-
ten is sprake van een 1e hypotheek ten gunste van de gemeente. 

• Wij hebben uit de hypotheekaktes niet kunnen opmaken dat voor 7 appar-
tementsrechten sprake is van een 1e hypotheek ten gunste van de gemeente.  

 
4. Pagina 7: Onder 1 en onder sub 1. Geldlening inzake kavels Muidenweg. 
-  Aanvullend melden wij dat bij akte van 18 december 2013 de hypothecaire 

inschrijving is verhoogd naar € 829.741,63. 
-  U schrijft dat onbekend is wat de vordering van van 't Westeinde is. De vorde-

ring is echter wel bekend, maar het is nu aan de rechtbank om te bepalen in 
hoeverre deze vordering terecht is. 

• Uit een “akte van rectificatie hypotheken” blijkt inderdaad dat de inschrijving 
is verhoogd tot € 829.741,63. Het was € 592.708,63 en is nu verhoogd met rente, 
kosten, etc. Deze constatering hebben we verwerkt in de tekst van deze defi-
nitieve versie. 

• Wat betreft de vordering van van ’t Westeinde: In het openingsverslag van de 
curator staat onder 1.4 o.a. : “Er is nog een procedure aanhangig met van ’t 
Westeinde rond de vaststelling van schade door middel van een deskundige. 
Omdat het een vordering betreft ten laste van de boedel zal deze procedure 
worden geschorst. In overleg zal worden bezien of de vordering kan worden 
vastgesteld.” De omvang van  de vordering, zo deze inmiddels bekend mocht 
zijn, is niet bekend bij de rekenkamer.  

 
5. Pagina 9: In de 4e alinea schrijft u over "het niet slagen van een doorstart", in de 
betekenis dat dat niet is gelukt. Voor ons is niet duidelijk wat u hier bedoelt. De cura-
tor is op dit moment namelijk bezig met het opstellen van een bidbook om tot een 
doorstart te komen. Uw opmerking op deze plaats lijkt ook tegenstrijdig met uw me-
dedeling op pagina 13 in de 2ealinea, waar u ook spreekt over "een mogelijke door-
start". 

• De rekenkamer doelt op de uiteindelijk niet geëffectueerde verkoop aan 
Verweij Holding BV, medio 2015.	  Dat sluit uiteraard niet uit dat in de toekomst 
een doorstart wel zou kunnen slagen. Zie ook onze conclusie 3 op pagina 13 
van dit rapport. 
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6. Pagina 11: In de 4ealinea schrijft u "De jaarstukken van Energiecentrale WVM BV 
zijn niet opgevraagd door de gemeente". Aanvullend hierop melden we dat we 
over 2013 in het bezit zijn van een concept jaarrekening, die ons in januari 2015 ver-
strekt is. Over het jaar 2014 is geen jaarrekening beschikbaar. 

• Tijdens ons onderzoek zijn de jaarstukken (overigens ook van 2011/2012) van 
de Energiecentrale WVM B.V.  door de betrokken ambtenaar voor ons opge-
vraagd bij de Kamer van Koophandel.  

• We merken op, dat deze gegevens blijkbaar geen aanleiding waren voor een 
aandeelhoudersvergadering, want de laatste aandeelhoudersvergadering 
was 24 september 2014.  

• Overigens is het merkwaardig dat over 2014 geen rapport beschikbaar is.  
 
7. Pagina 11: Ook in de 4ealinea schrijft u "De betrokken ambtenaar heeft op ons 
verzoek gevraagd aan de notaris of deze het aandelenregister heeft en aan ons kan 
overleggen". Dit is volgens ons niet juist. De betreffende ambtenaar heeft, op ver-
zoek van de rekenkamer, aan de notaris gevraagd om afschriften van de notariële 
akte van de inbreng van deze aandelen te verstrekken. Inmiddels zijn deze ook ont-
vangen en aan u toegezonden. Aan de curator is gevraagd om (een afschrift van) 
het aandelenregister te verstrekken. Dit hebben wij tot op heden nog niet ontvan-
gen. 

• De genoemde afschriften hebben we inderdaad ontvangen. De inbreng is  
conform de eerder genoemde facturen als storting voor de aandelen en lijkt 
in overeenstemming met het BW. In beide aktes wordt vermeld, dat een des-
kundige de verklaring conform het BW heeft afgelegd en die verklaring is aan 
de akte gehecht, evenals de accountantsverklaring. Deze aangehechte 
stukken ontbreken en hebben we dus niet kunnen controleren. De inbreng 
van aandeelhouder P&P Management komt uit een cessie van de vordering 
van De Witte Raaf op de Energiecentrale. Dit blijkt ook uit de factuur van de 
Witte Raaf aan de Energiecentrale. De hierin genoemde transactie is dus ge-
cedeerd aan P&P Management, die dan die vordering inbrengt als storting 
van het aandelenkapitaal. Wat we niet hebben kunnen achterhalen is of de 
stortingen in natura van deze partijen marktconform is geweest.  

• Wij hebben niet alleen gevraagd om afschriften van de aktes van inbreng, 
maar ook om het aandelenregister. Het aandelenregister is aangelegd bij het 
passeren van de akte “Uitgifte Aandelen Energiecentrale Waterpark Veerse 
Meer B.V. “ d.d. 23 december 2011 bij notaris  Gmelich Meijling te Goes. On-
der VIII Overige Bepalingen, lid 3 wordt vermeld: “De vennootschap is in het 
bezit van een tot nu toe volledig bijgehouden register van aandeelhouders. 
Dat register zal naar aanleiding van deze uitgifte  onmiddellijk worden bijge-
werkt”. We concluderen dat het nog steeds niet gelukt is dit aandelenregister 
te achterhalen.  

	  
Wijzigingen in de tekst t.o.v. de wederhoorversie 
Tot slot merken we op dat we de volgende wijzigingen hebben aangebracht t.o.v. 
de wederhoorversie die aan het college is voorgelegd: 
- in hoofdstuk 5 onder punt 2 spraken wij eerst van 1 akte van Cessie. Dit is onjuist, er 
blijken twee aktes van Cessie te zijn. Dit is aangepast in de tekst. 
- onder de tabel op bladzijde 8 is een onduidelijke toelichting op deze tabel verwij-
derd. 
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Bijlage 
 
 
Geraadpleegde documenten 

• Rekenkamer Middelburg, Onderzoeksrapport WVM december 2012 
• Raadsvoorstellen, raadsverslagen en vertrouwelijke memo’s aan de raad be-

treffende WVM over de periode 2013 – jan 2016 
• Opgave van de gemeente aan de curator 
• Openingsverslag curator 
• Contractenmap (ook beschikbaar gesteld voor raadsleden) met alle con-

tracten gesloten tussen gemeente en WVM c.s. of daarop betrekking heb-
bend 

• Risicoprofielen WVM 
• 2 vertrouwelijke memo’s van de adviseur voor de gemeente mbt WVM aan 

de wethouder  
• Verslagen en agenda’s van de aandeelhoudersvergadering Energiecentrale 

WVM BV 
• Jaarstukken/publicatieverslagen (voor zover aanwezig en opgevraagd) van 

het WVM en de Energiecentrale WVM BV 
• Na het conceptrapport ontvangen afschriften van de notariële akte van in-

schrijving van aandelen Energiecentrale WVM (zonder bijbehorende bijla-
gen) 

 
 
Geïnterviewden 

• Wethouder C. Simons 
• Beleidsmedewerker RO A. v/d Kieboom 
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