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Emmen maandag 25 januari 2016 

Onderwerp: Provinciaal bestuurder onbereikbaar per e-mail? 

Geachte griffie en heer J.Tigelaar, 

Het is niet mijn gewoonte een bericht te verzenden zonder deze ook aan de direct betrokkenen toe te sturen per e-
mail. Ook RTV Drenthe mevr. M. Benak stuurde ik het document toe. 
Wat schetst mijn verbazing dat steeds bij herhaling de mail gericht aan klaver hendrik(5)online.nl niet geaccepteerd 
gaat worden. 
Ik zal het opnieuw proberen via h.klaver(adrenthe.nl 

Ik zou de griffie willen vragen de bijlage door te geleiden naar alle gedeputeerden en alle leden van de provinciale 
staten van Drenthe. 
Ik vraag mij ernstig af waarom gedeputeerde Henk Brink een zo hoog inkomen toekende aan deze directeur van het 
project bureau van de Provincie Drenthe. 
Met een vriendelijke groet, 
Jan Wolters 
Emmen 
ja n.wolters(5) home.nl 



staat de integriteit van het project bureau Drenthe nu ter discussie. 

In het radioprogramma van RTV Drenthe "Cassata' van zaterdag 23 januari 2016 presenteerde 
Margriet Benak zonder blikken of blozen de bedragen die gemoeid gaan met dit door directeur Henk 
Klaver te leiden project bureau in het oude stadhuis midden in het stadshart van Assen. Dit project 
bureau heeft de opdracht mee gekregen van de Provincie om te zorgen dat er meer bedrijven zich 
juist gaan vestigen in Drenthe. Ook heeft directeur Henk Klaver de opdracht zorg te dragen dat er 
ook eindelijk 200 vaste banen gaan komen in de Provincie Drenthe. Hij die deze keer niet in zijn 
binnenzak kan laten zitten, maar echt nu zal moeten gaan presenteren. Hij ook wel mede door 
gedeputeerde Henk Brink de olieman van de Provincie Drenthe genoemd wordt, omdat hij 
voortdurend aan het lobbyen is ook in de Haagse wandelgangen. Al met al geen gemakkelijke 
opgave, maar ach nu te horen was op RTV Drenthe in het programma 'Cassata" dat juist hij die ook 
al in de gemeente Emmen voor het CDA actief is geweest als wethouder, en daar is vroegtijdig is 
opgestapt en hij toen het tuinbouwgebied geen fase lift kon garanderen. Hij nu een slordige 
€6250.00 salaris per maand aan overhoud, een slordige €75.000 per jaar, moet aan de inzet van Henk 
Klaver niet getwijfeld worden dacht ik zo toen ik dit horde vertellen door verslaggever Benak. Echter 
wordt nu wel de vraag gesteld of dit in het leven geroepen project bureau wel een toegevoegde 
waarde heeft, en of inderdaad de directeur nu wel gaat komen met goed nieuws voor Drenthe. De 
vraag in Cassata gesteld ging erom of het toegekende Provinciale geld wel opnieuw aan dit project 
bureau moesten worden toegekend. Er was hierover een discussie gaande in dit programma waar 
Margriet Bernak de 3 gasten op gewiekste wijze probeerde antwoorden te ontfutselen, juist om 
meer duidelijkheid of onduidelijkheid boven water te krijgen. Het is opmerkelijk te noemen dat Henk 
Klaver zelf niet van de partij was, maar wie weet was hij juist in onderhandelingen om een groot 
bedrijf naar Drenthe te halen, en in het bijzonder naar Emmen waar met smart op werk vele burgers 
zitten te wachten. De heer Henk Klaver zal binnenkort wel achter zijn bureau vandaan komen, vooral 
als Margriet Banak hem alsnog weer uit gaat nodigen voor een volgende Cassata uitzending, waar de 
heren politici vaak wel oren naar hebben. En ik denk zelf omdat de heer Henk klaver al lange tijd 
wederom nooit meer iets liet horen aan zijn vriend, hij deze keer wel sneller zal reageren. 

Misschien terloops nog een tip voor onze Drentse olieman Henk Klaver, ze schijnen achter de 
schermen vanuit de overheid toch eraan te werken dat er in de grensstreken meer werklozen een 
baan kunnen aanvaarden in de grensstreken met Duitsland en België. 

Er wordt gesproken in het nieuws de ene keer 400- 600 en zelfs 800 geschoolde werklozen daar aan 
een baan te willen gaan helpen. De grote vraag die niet beantwoord is geworden, gaat over het feit 
hoe het dan geregeld is met de sociale voorzieningen tussen deze Europese buurlanden. 

Steeds weer duikt de vraag op of iemand zich niet in een bureaucratisch wespennest gaat storten, en 
later blijkt hier in Nederland zijn sociale verworvenheden dan gaat verspelen. 

Volgens mij kan het project bureau van de Provincie Drenthe in samenspraak met overheden en 
vooral het UWV en de sociale diensten hier veel werk nog gaan verrichten. 

De vraag blijft of het projectbureau met directeur Henk Klaver hier wel oren naar heeft, en er ook 
daadwerkelijk nu met resultaat naar buiten zal gaan treden. 

Geschreven door Jan Wolters 

Emmen 

jan.wolters(5)home.nl 


