
De onderbouwing van het agendapunt Eurochamp 

n.a.v. A11 en A12 van de lijst van ingekomen stukken van PS van 27/05/2019 

In de debatten over de Eurochamp die in PS gevoerd zijn, waren twee dingen duidelijk: 

1. De telefoongegevens van de diensttelefoons van de beide betrokken gedeputeerden zijn 

vernietigd door de toenmalige commissaris van de koning de heer J. Tichelaar 

2. Alle geheime stukken over Eurochamp zijn door de waarnemend commissaris van de koning 

J. van Aartsen openbaar gemaakt. 

Nu blijkt, dat 

1. Er nog een andere map met geheime stukken is 

2. de betrokken telefoongegevens niet vernietigd zijn 

3. de documenten over de contacten tussen de heer Tichelaar en minister Donner niet 

openbaar worden gemaakt. Dit betreft m.n. het advies van de heer Donner om de 

telefoongegevens te vernietigen. 

De PVV wil in de volgende PS vergadering van 3 juli een agendapunt Eurochamp, ten behoeve van 

meer transparantie en duidelijkheid. De affaire als zodanig komt hierbij wat de PVV betreft niet 

aan de orde. 

Het gaat dan om de volgende vragen aan GS: 

1. nav A11,  

waarom kan het juridisch advies, waarop de heer Tichelaar zich destijds beriep om de 

telefoongegevens niet openbaar te maken en zelfs te vernietigen, niet openbaar gemaakt 

worden. 

2. nav A12  

1. Waar kwam de map met geheime stukken vandaan, wie beheerde de map die nu 

gevonden is en van welk (eventueel) archief maakte deze deel uit? 

2. Wie is daarvoor politiek verantwoordelijk c.q. voor  dat archief ? 

3. Wie heeft waarom besloten dat de gebelde nummers van  de diensttelefoons van de 

beide gedeputeerden zwartgemaakt moeten worden? 

Vragen aan de andere partijen: 

1. Bent u het met ons eens dat het onacceptabel is dat twee commissarissen van de koning in 

de Staten verklaringen afleggen, die niet blijken te kloppen? 

2. Bent u het met ons eens  dat er duidelijkheid nodig is in het bijzonder in de omgang met de                   

” geheime “ informatie? 

3. Bent u het met ons eens, dat er nadere  afspraken gemaakt moeten worden, om dit in de 

toekomst te voorkomen ? Welke maatregelen treft GS? 

4. Bent u met ons van mening dat de belgegevens van de diensttelefoons van de beide 

gedeputeerden openbaar gemaakt mogen worden? 

5. Bent u met ons van mening dat deze gegevens gebruikt mogen worden om alsnog vast te 

stellen wie er gelekt heeft naar het Dagblad van het Noorden? 

 

 PVV, Nico Uppelschoten 



provinciehuis Westerbrink 1, Assen 
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Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 21 mei 2019 

Ons kenmerk 21/5.3/2019001275 

Behandeld door mevrouw A.M. Wilkens (0592) 36 56 80 

provincie J)renthe 

Onderwerp: Beslissing op Web-verzoek inzake documenten dossier Eurochamp 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over ons besluit op een verzoek om informatie op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dat wij op 21 mei 2019 hebben genomen. 

Het verzoek ziet op documenten die betrekking hebben op de contacten tussen voor

malig commissaris van de Koningin, Tichelaar en voormalig minister Donner over de 

indiening van de dienstmobiele telefoongegevens van toenmalig gedeputeerde Klip en 

de verslagen van de besloten verhoren van de provinciale onderzoekscommissie 

Eurochamp, van politieke gezagsdragers en een toenmalig lid van Provinciale Staten. 

Wij hebben besloten om het verzoek af te wijzen. Dit met inachtneming van de uitzon

deringen opgenomen in de Wob en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). 

Het besluit en het verzoek worden op de provinciale website 

www.provincie.drenthe.ni/wob voor eenieder openbaar gemaakt. Kortheidshalve ver

wijzen wij naar deze publicatie. 

Hoogachtend, 

, voorzitter 

md/coll. 

www.provincie.drenthe.nl/wob
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Aan: 

de voorzitter en leden van 

Provinciale Staten van Drenthe 

Assen, 21 mei 2019 

Ons kenmerk 21/1.2/2019001313 

Behandeld door mevrouw A.M. Wilkens (0592) 36 56 80 

Onderwerp: Openbaarmaking documenten Eurochamp 

Geachte voorzitter/leden, 

provincie l,renthe 

Hierbij informeren wij u over het actief openbaar maken van informatie op grond van 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft documenten die behoren tot het 

dossier Eurochamp. Het gaat om informatie die gebruikt is bij het onderzoek door de 

provinciale onderzoekscommissie Eurochamp in 2009, waaronder een deel van de 

dienstmobiele telefoongegevens van twee voormalig gedeputeerden. 

Bij de afdoening van het Web-verzoek waarop wij op 21 mei 2019, kenmerk 

21/5.3/2019001275, hebben besloten zijn deze documenten in het archief aangetrof

fen. 

Omdat bij eerdere Web-verzoeken gevraagd is om alle documenten die betrekking 

hebben op het dossier Eurochamp, hebben wij besloten om de informatie, voor zover 

nog niet eerder openbaar gemaakt, alsnog op de provinciale website te plaatsen. De 

indieners van eerdere Web-verzoeken zijn hierover geïnformeerd. 

De documenten worden op de provinciale website www.provincie.drenthe.nl/wob voor 

eenieder openbaar gemaakt. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze publicatie. 

Hoogachtend, 

www.provincie.drenthe.nl/wob



