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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2016-756-1 

 

Inleiding

Aanleiding 

In de staten van Drenthe is in de afgelopen jaren een aantal keren gesproken over de geheimhouding die 

sinds 2009 rust op het dossier Eurochamp. Sinds de vorige behandeling zijn er twee nieuwe feiten: 

- Provinciale Staten hebben de brief van 29 april 2016 ontvangen van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties, waarmee hij de staten een afschrift toestuurt van zijn aan de 

Nederlandse gemeenten gerichte circulaire geheimhoudingsregeling. Deze brief hebben de staten op 

8 juni jl. voor kennisgeving aangenomen; 

- De oud-leden van de onderzoekscommissie Eurochamp hebben Provinciale Staten van Drenthe op 

29 augustus 2016 een brief gestuurd waarin zij aangeven dat wat hen betreft de geheimhouding kan 

worden opgeheven. Op verzoek van de SP is deze brief geagendeerd voor de vergadering van de 

commissie FCBE van 26 oktober a.s. 

 

De circulaire: instelling register 

In de circulaire geeft de minister een toelichting op de regeling van de geheimhouding in de 

Gemeentewet (en daarmee de Provinciewet). In de context van de actieve informatieplicht van het 

college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning benadrukt hij dat het opleggen van 

geheimhouding begrensd wordt door de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).  

 

De geheimhouding kan alleen plaatsvinden op grond van artikel 10 in de WOB, waarbij het algemeen 

belang bepalend is en er rekening gehouden dient te worden met de belangen van derden, persoonlijke 

beleidsopvattingen van ambtenaren en de privacy van personen.  

Er zou een register gemaakt moeten worden waarin opgenomen zijn alle stukken waarop nog 

geheimhouding rust, aldus de minister in zijn circulaire. In een besloten vergadering kan dan periodiek 

bepaald worden of de geheimhouding kan worden opgeheven of niet. Er moet steeds opnieuw gekeken 

worden of er nog argumenten zijn om de bijzondere situatie van geheimhouding te handhaven.  

 

De brief: het advies  

De oud-leden adviseren de staten in hun gezamenlijke brief om alsnog te besluiten tot een bepaalde (in 

plaats van onbepaalde) geheimhoudingstermijn. Zij zijn van mening dat nu (meer dan 7 jaar na dato) de 

geheimhouding zou kunnen worden opgeheven. Zij willen, indien nodig, over het Euroschamponderzoek 

in de openbaarheid kunnen spreken. 

 

 

Het Eurochampbesluit 

 

De Verordening Onderzoekscommissie noemt in artikel 15 de mogelijkheid om op grond van de WOB 

geheimhouding op te leggen op stukken. Bij besluit van 2 juli 2009 hebben PS besloten geheimhouding 

op te leggen met betrekking tot de als zodanig in het dossier van de onderzoekscommissie Eurochamp 

aangemerkte vertrouwelijke stukken. 

 

De toelichting op het besluit rondom Eurochamp luidt als volgt: “Er zijn in het dossier stukken opgenomen 

die een vertrouwelijk karakter hebben op grond van de artikelen 10 en 11 van de WOB (bijvoorbeeld: 

verslagen van de besloten interviews en enkele aan de commissie overhandigde documenten). Deze 

stukken zijn als zodanig voorzien van het opschrift “vertrouwelijk”. 

 

De geheimhouding is aanwezig zolang zij niet wordt opgeheven.  
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Voorstel register/Eurochamp 

 

Voorgesteld wordt een register te maken waarin alle stukken en kwesties vermeld worden waar 

geheimhouding op rust. Door de stukken en de kwesties periodiek in een besloten vergadering te 

bespreken kan worden nagegaan of er nog voldoende argumenten zijn om de geheimhouding te 

handhaven. De kwestie van de termijn die hoort bij een afspraak tot geheimhouding wordt daarmee 

ondervangen. De andere kwestie blijft het wegen van het algemeen belang en het persoonlijk belang van 

de geïnterviewde personen. 

 

Het algemeen belang vraagt dat alle zaken in de openbaarheid komen en het roept twijfels op als niet 

duidelijk is, welke grote algemene belangen geschaad worden als een kwestie openbaar zou worden. 

Daar staan de belangen van de individuele personen tegenover. Hun privacy zou kunnen worden 

aangetast als bekend wordt wat zij hebben gemeld aan de onderzoekscommissie. De weging van het 

algemeen belang en het particulier belang is in het Eurochampdossier cruciaal. Deze weging moet 

periodiek herhaald worden om vast te stellen of er nog voldoende argumenten zijn om de geheimhouding 

in stand te houden. 

 

Om de afweging zorgvuldiger te maken zou aan de betreffende personen gevraagd kunnen worden of zij 

instemmen met openbaarmaking. Indien zij er bezwaar tegen hebben, zou gevraagd kunnen worden om 

welke passages het hen concreet gaat. Om hun problemen te ondervangen zou voorgesteld kunnen 

worden om hun namen en eventueel de betreffende passages onleesbaar te maken.  

 

Vooronderzoek heroverweging besluit Eurochamp 

De griffier krijgt opdracht om na te gaan met hoeveel personen gesprekken hebben plaats gevonden in 

het kader van het onderzoek van de commissie. 

De griffier benadert een onafhankelijke partij, die anoniem met deze personen kan spreken en na kan 

gaan of deze personen bezwaar maken tegen openbaarmaking van zijn/haar bijdrage aan het onderzoek. 

Deze onafhankelijke partij gaat na onder welke voorwaarden degenen, die bezwaar maken toch bereid 

zijn aan openbaarmaking mee te werken. 

Deze onafhankelijke partij maakt een rapport waarin vermeld wordt het aantal personen dat bezwaar 

maakt, de passages waarover het gaat en de voorwaarden waaronder deze personen toch akkoord willen 

gaan met openbaarmaking. 

Het rapport over dit vooronderzoek is wordt besproken in een besloten vergadering van PS. 

In deze besloten vergadering van PS wordt uiteindelijk een nieuwe afweging gemaakt tussen het 

algemeen belang en het particuliere belang van personen en wordt bij openbaarmaking van het 

Eurochampdossier gesproken over de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. 

 

De geheimhouding op de achterliggende stukken bestaat met betrekking tot Eurochamp nu 7 jaar. Deze 

geheimhouding is toentertijd opgelegd, maar 7 jaar later kunnen stukken en de kwestie anders gewogen 

worden. De vraag is wat nu zwaarder weegt: de bescherming van de privacy van geïnterviewde personen 

(met inachtneming van de mogelijkheden van gedeeltelijke instandhouding hiervan) of het algemeen 

belang van openbaarheid. 

 

 

Advies  

- Instellen van een door de minister bedoeld register van de besluiten waarop vanwege een besluit van 

PS geheimhouding rust; 
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- Dit register iedere statenperiode in ieder geval eenmaal te agenderen en te bespreken in een 

besloten vergadering en daarbij de in het register opgenomen besluiten in heroverweging te  

nemen, waarbij besloten kan worden tot opheffing of voortzetting van de geheimhouding; 

- Het besluit tot geheimhouding, zoals genomen bij de vaststelling van het rapport van de 

onderzoekscommissie Eurochamp (statenstuk 2009-390; besluit onder III), nu in dit register op te  

nemen; 

- Ten behoeve van de zorgvuldige heroverweging van het Eurochampbesluit een vooronderzoek 

instellen zoals in dit voorstel beschreven, uit te voeren door een onafhankelijke derde; 

- De hieruit voortvloeiende rapportage bespreken in een besloten vergadering van Provinciale  

Staten en hierbij het eerder genomen besluit in heroverweging nemen; 

- Daarbij besluiten tot opheffing of voortzetting van de geheimhouding inzake het dossier Eurochamp. 

 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

- Zorgvuldige besluitvorming. 

- Transparantie van bestuur. 

 
 

 

 

 

Assen, 7 oktober 2016 

Kenmerk: 40/SG/201602209 

 

 

 

 

Het lid van Provinciale Staten,  

N.A. Uppelschoten 
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Provinciale Staten van Drenthe; 

 

Gelezen het voorstel van het lid N.A. Uppelschoten van 7 oktober 2016, kenmerk 40/SG/201602209; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

- In te stellen van een door de minister bedoeld register van de besluiten waarop vanwege een 

besluit van PS geheimhouding rust (het register geheime besluiten PS Drenthe); 

- Dit register iedere statenperiode in ieder geval eenmaal te agenderen en te bespreken in een 

besloten vergadering en daarbij de in het register opgenomen besluiten in heroverweging te  

nemen, waarbij besloten kan worden tot opheffing of voortzetting van de geheimhouding; 

- Het besluit tot geheimhouding, zoals genomen bij de vaststelling van het rapport van de 

onderzoekscommissie Eurochamp (statenstuk 2009-390; besluit onder III), nu in dit register op te  

nemen; 

- Ten behoeve van de zorgvuldige heroverweging van het Eurochamp-besluit een vooronderzoek in 

te stellen zoals in dit voorstel beschreven, uit te voeren door een onafhankelijke derde; 

- De hieruit voortvloeiende rapportage te bespreken in een besloten vergadering van Provinciale 

Staten en hierbij het eerder genomen besluit in heroverweging te nemen; 

- Daarbij te besluiten tot opheffing of voortzetting van de geheimhouding inzake de vertrouwelijke 

stukken in het dossier Eurochamp. 

 

 

 

 

 

Assen, 9 november 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

 

 

 


