
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Financiële schade provincie Flevoland n.a.v. faillissement 

Emotional Brain 
 
Datum: 10 april 2021  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten over financiële schade provincie Flevoland n.a.v. faillissement 
Emotional Brain 
 

• Is het College bekend met het artikel van 9 april 2021 in de Volkskrant1 met 
als titel ‘BN’ers en prominente zakenlui het schip in door debacle met 
vrouwelijke lustpil’? Hierin wordt o.a. genoemd: 

• ‘Tal van bekende Nederlanders en prominente zakenlieden uit de 
Quote 500 dreigen miljoenen euro’s kwijt te raken die ze hebben 
gestoken in de mislukte lancering van twee vrouwelijke lustpillen.’  

• ‘Ook voor de rijksoverheid en de provincie Flevoland dreigt een 
financiële strop nu Emotional Brain op de rand van een faillissement 
staat. De rechtbank verleende het bedrijf vorige week uitstel van 
betaling. Deze overheden hebben jaren geleden geld geleend aan en 
aandelen gekocht in het bedrijf’ 

• Herkent het College de quote ‘Ook voor de rijksoverheid en de provincie 
Flevoland dreigt een financiële strop nu Emotional Brain op de rand van een 
faillissement staat.’? 

• Kan het College bevestigen dat de provincie Flevoland geld heeft geleend 
aan het bedrijf Emotional Brain? Zo ja, wat is het exacte bedrag van deze 
steun, zo nee, waarom niet? 

• Kan het College bevestigen dat de provincie Flevoland aandelen heeft 
gekocht van het bedrijf Emotional Brain? Zo ja, wat is de exacte waarde van 
deze aandelen, zo nee, waarom niet? 

• Kan het College aangeven hoe groot de kans is dat het geïnvesteerde geld 
nog terug zal vloeien naar de provincie? Zo nee, waarom niet? 

• Een woordvoerder van de RVO laat weten dat er altijd een risico zit aan ‘dit 
soort investeringen’. Blijkbaar heeft de provincie Flevoland er toch voor 
gekozen om een dergelijke investering te doen. Kan het College aangeven of 
er een gedegen Risico Analyse is uitgevoerd bij het aangaan van financiële 
verplichtingen met Emotional Brain? Zo ja, kan zij deze delen, zo nee waarom 
niet? 

• Blijkbaar wil de provincie Flevoland geen mededelingen doen aan 
journalisten (en dus burgers) over haar rol in dit financieel debacle. Hiermee 
voorkomt zij dat er transparantie is naar de burgers. Kan het College 

 
1 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bn-ers-en-prominente-zakenlui-het-schip-in-door-
debacle-met-vrouwelijke-lustpil~b5684b2e/   
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aangeven waarom zij geen openheid van zaken wil geven? Zo nee, waarom 
niet?  

• Begrijpt het College dat het voor de burgers van Flevoland bijzonder moet zijn 
om te lezen dat de provincie Flevoland investeringen doet in soortgelijke 
bedrijven, helemaal gezien de huidige Corona crisis? Zo nee, waarom niet? 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 


