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Aan: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, 
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9405 BJ Assen. 

c.c.: Provinciale Staten van Drenthe.

Betreft: Reactie op brief van 21 december 2018. 

Geacht college, 

In zijn brief van 21 december jongstleden (zie bijlage) veronderstelt uw provinciesecretaris, de heer 
Brenkman, namens u, zaken die u naar mijn stellige overtuiging zult herkennen als feitelijk onjuist, 
onvolledig of verdraaid. Dan wel als niet in het juiste perspectief geplaatst. Aannemende dat ook u 
hecht aan waarheidsgetrouwe geschiedschrijving, getroost ik mij bij deze graag de moeite om de 
heer Brenkman’s brief van aanvullend, correctief of beschouwend commentaar te voorzien. 
Daarnaast vraag ik u in dit commentaar om een toelichting op enkele andere veronderstellingen uit 
de brief van de heer Brenkman. 

Ten eerste stelt de heer Brenkman dat er op 17 juli bestuurlijk met mij is gesproken over mijn CSMD-
bevindingen. Ik herinner mij echter noch op 17 juli noch op enig andere datum een bestuurlijk 
gesprek van die strekking. Weliswaar betrof uw uitnodiging voor het bestuurlijk gesprek van de 17e 
juli inderdaad bespreking van mijn CSMD-bevindingen en zegde u bij aanvang van het gesprek een 
open en eerlijke gedachtewisseling daaromtrent toe, maar tijdens het gesprek zelf liet u weten dat u 
mijn CSMD-bevindingen niet bestuurlijk wenste te bespreken.  
In plaats daarvan hebt u het gesprek van 17 juli gebruikt om mij uit te horen over mijn drijfveren 
achter mijn CSMD-oriëntatie. Daarnaast hebt u mij in bewoordingen die ik als intimiderend heb 
ervaren, uitgelegd dat u het onkies vond, dat ik mijn CSMD-bevindingen in een, naar uw oordeel, 
scherp geformuleerde brief heb voorgelegd aan mijn gemeentelijke/provinciale 
volksvertegenwoordigers in plaats van aan u. Zonder dat u toelichtte welke aanspraken u op een 
dergelijk primaat meende te hebben en kennelijk vergetend dat die bevindingen voor een belangrijk 
deel wel degelijk primair aan u zijn voorgelegd door de heer De Recht uit Witteveen, met wie ik 
samen mijn volksvertegenwoordigers aanschreef.  
Nadat ik u een spreadsheet overhandigde waarin ik u (op basis van respectievelijk de CSMD-
businesscaseversie waarop u subsidiëring beschikte, het businesscase-oordeel dat Dialogic in uw 
opdracht opstelde en de CSMD-begroting 2018) cijfermatige verbanden voorlegde die aantoonden 
dat CSMD nimmer zwarte cijfers zal kunnen schrijven bij significant lagere ledentallen dan 3600, 
zegde u mij alsnog bespreking van mijn CSMD-bevindingen toe. Zij het niet in een bestuurlijk maar in 
een ambtelijk gesprek, met  als contactpersoon. Dat ambtelijk gesprek heeft 
plaatsgevonden op 9 oktober jongstleden en heb ik vooral dankzij de inbreng van een welwillend 
Dialogic als constructief ervaren. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de toegezegde terugkoppeling 
op de toen gemaakte afspraken en verneem graag van u wanneer ik die terugkoppeling kan 
tegemoetzien. 

Daarnaast stelt de heer Brenkman dat mij in de gevoerde gesprekken van respectievelijk 17 juli en 9 
oktober is aangegeven dat mijn bevindingen ten aanzien van de CSMD-businesscase de actuele 



situatie betreffen. Naar ik aanneem heeft de heer Brenkman hiermee de feitelijkheid abusievelijk 
omgedraaid en daarmee ongetwijfeld onbedoeld, maar niettemin op ironische en subtiele wijze, de 
provinciale handen (op z’n minst voorbarig) gewassen in onschuld. Alsof de initiële oorzaak van de 
actuele CSMD-situatie niet reeds bij u bekend was ten tijde van de subsidiebeschikking. Terwijl het u 
wel degelijk bekend was en u dus bekend behoorde te zijn. Ik verwijs hiervoor graag naar nog nader 
te noemen frases in het rapport dat Dialogic in uw eigen opdracht opstelde. 
Hoe dan ook heeft niet de provincie naar mij aangegeven dat mijn CSMD-bevindingen de situatie 
betreffen NA subsidiëring en NA aanvang realisatie netwerk, maar heb juist ik in beide gesprekken 
naar de provincie aangegeven dat mijn CSMD-bevindingen in essentie de situatie betreffen (dan wel 
op z’n minst hun oorsprong vinden) VOOR subsidiëring en VOOR aanvang realisatie netwerk. Dat is 
immers de kern van mijn schrijven aan mijn volksvertegenwoordigers en voor u de aanleiding 
geweest, mij uit te nodigen.  
Enfin, dit alles is u meer dan genoegzaam bekend. Niettemin wijs ik u er nog graag op dat  

 mij tijdens het ambtelijk gesprek van 9 oktober, kennisnemend van juist die essentie van 
mijn CSMD-bevindingen, heeft toegezegd, u te zullen adviseren, nader onderzoek in te stellen naar 
de belichtingsfrases in het Dialogicrapport. In dat rapport, daterend van 15 juni 2016 en dus 
nadrukkelijk daterend van VOOR de subsidiëring, stelt Dialogic dat CSMD op dat moment al een 
belichtingsovereenkomst heeft met WeServe. Een belichtingsovereenkomst, tegen nota bene een 
hoger tarief dan integraal is opgenomen in de businesscaseversie die aldus  ten 
grondslag ligt aan uw subsidiëring. Juist deze frases bewijzen dan ook dat uw subsidiëring destijds 
heeft plaatsgevonden op basis van een niet actuele businesscaseversie en roepen derhalve 
onvermijdelijk de vraag op of u de volksvertegenwoordigers vanzelfsprekend volledig en juist hebt 
geïnformeerd, toen u hun akkoord vroeg op uw subsidiëringsplannen. Het door  
bedoelde nadere onderzoek kan uitwijzen of a) provincie en gemeente zijn misleid door CSMD, b) 
provincie en gemeente hebben gefaald in de beoordeling van de door CSMD ingediende 
businesscase of c) provincie en gemeente zijn misleid en hebben gefaald.  
Met buitengewone belangstelling zie ik uit naar de uitkomsten van dat nadere onderzoek. 

Dan stelt de heer Brenkman dat u als subsidieverstrekker aandacht hebt voor de actuele CSMD-
situatie. Hij licht echter niet toe, welke aandacht het precies betreft en welke actuele situatie hij 
precies bedoelt. Graag ontvang ik die toelichting alsnog. In het bijzonder ben ik benieuwd of tot die 
actuele situatie en tot uw aandacht ook alle facetten behoren van de presentatie die de wethouder 
van Midden-Drenthe, de heer Schipper, op 14 november jongstleden, bij monde van de voorzitter 
van de Raad van Commissarissen van CSMD, de heer Van de Boer, en bij monde van de CSMD-
directeur, de heer Seele, de gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft voorgehouden. Ofwel, de 
presentatie waarin impliciet melding is gemaakt van een dalend CSMD-ledental. Tevens zijnde de 
presentatie die erin voorziet dat CSMD ook met slechts de in november nog resterende 2750 leden 
over een sluitende businesscase zou beschikken. Dit, in tegenstelling tot alle eerdere berichtgevingen 
waarin een minimum ledental van circa 3600 (zijnde 65% van de doelgroep) als noodzakelijk werd 
beschouwd, zoals ook het 2016-oordeel van Dialogic luidt. Graag zie ik zelfs toegelicht of de provincie 
de opvatting deelt dat een ledental van 2750 een sluitende businesscase borgt, zo ja, welke calculatie 
de provincie daarbij hanteert en of die calculatie door Dialogic is getoetst. 

Verder stelt de heer Brenkman dat ik in mijn eerdere brieven en e-mails heb gevraagd naar afspraken 
tussen de breedbandinitiatieven en Compenz. Zo geformuleerd suggereert de heer Brenkman dat 
mijn vraagstelling betrekking heeft op belichtingsafspraken tussen derde partijen onderling en niet 
op de betrokkenheid van de provincie daarbij; in het bijzonder op de betrokkenheid van de gewezen 
provinciaal kwartiermaker, de heer Blansjaar, en de door hem gemaakte afspraken. Het zal louter 
toeval zijn dat de heer Brenkman hier voor de tweede maal in zijn brief de provinciale handen een 
(voorbarige) wasbeurt in onschuld geeft, maar die provinciale betrokkenheid is juist de essentie van 
de vraagstelling. Ik vertrouw erop dat u het ingediende WOB-verzoek als zodanig zult interpreteren. 



De heer Brenkman sluit zijn brief af met het verzoek aan mij, niet langer rechtstreeks contact op te 
nemen met provinciale medewerkers, maar gebruik te maken van de voor eenieder openstaande 
communicatiekanalen. Andermaal moet sprake zijn van een abuis. Een buitengewoon pijnlijk en 
tevens kwalijk abuis dat riekt naar terechtwijzing. Ik wil dan ook benadrukken dat ik inzake CSMD tot 
dusverre nimmer rechtstreeks contact heb opgenomen met willekeurig welke ambtenaar. In plaats 
daarvan is er juist namens u contact opgenomen met mij. Dit, naar aanleiding van mijn 
correspondentie met mijn volksvertegenwoordigers. Alle ambtelijke vervolgcontacten vloeiden voort 
uit het bestuurlijk gesprek met u, waarin u persoonlijk  als contactpersoon naar 
voren schoof.  
Hoewel het mijns inziens niet ongebruikelijk is dat er situationeel contact bestaat tussen burgers en 
ambtenaren, zal ik uw wens respecteren. Aangezien u mij op 17 juli kwalijk nam dat ik mijn CSMD-
bevindingen niet rechtstreeks aan u had voorgelegd en u bij die gelegenheid uitlegde dat de 
provinciale bestuurders een open oor hebben voor de burgers (al heb ik die 17e juli bepaald het 
tegendeel ervaren), ga ik er gevoeglijk vanuit dat het aanschrijven van bestuurders tot de, door de 
heer Brenkman bedoelde, voor eenieder openstaande kanalen behoort. Daarom richt ik deze brief 
graag rechtstreeks aan u.  

Tot slot: de verglazing van heel Drenthe is een ambitie waarmee u aanzien kunt verwerven. 
Tegelijkertijd is het een weerbarstige ambitie. De markt faalt immers en zelf bent u gebonden aan 
allerlei wettelijke beperkingen om in eigen opdracht verglazing te financieren en te realiseren. 
Simpelweg omdat snel internet niet is geduid als nutsvoorziening. Voorfinanciering van 
burgerinitiatieven biedt uitkomst. Voor u moet de verleiding dan ook groot zijn, niet een oogje dicht 
te knijpen als die burgerinitiatieven arbitraire businesscases aanleveren en/of de vraag zich opwerpt 
of de burgerinitiatieven wel behoorlijk worden bestuurd als de Noordelijke Rekenkamer ze omschrijft 
als organisaties met een zwakke governance. Mochten burgerinitiatieven er per slot van rekening 
een potje van maken of ultimo failliet gaan, dan moet u weliswaar een deel van de voorfinanciering 
afschrijven, maar blijft het hogere doel gerealiseerd: de verglazing van heel Drenthe. Een eenmaal 
gelegde glasvezel wordt immers niet weer opgegraven.  
Niettemin mag van het bestuur van Drenthe worden verwacht dat zij zorgvuldigheid, transparantie, 
rechtmatigheid ofwel bestuursintegriteit nimmer ondergeschikt maakt aan willekeurig welk hoger 
doel. Ergo, worden verwacht dat zij zich zelfs verre houdt van alles dat de suggestie daartoe zou 
kunnen wekken. In het licht van die verwachting kan ik niet verklaren waarom u: tijdens het gesprek 
van 17 juli een attitude aannam die ik als intimiderend heb ervaren; WOB-verzoeken en ambtelijke 
toezeggingen afhandelt op een wijze die ik als weinig transparant en extreem traag (zelfs opzettelijk 
vertraagd) ervaar en u uw provinciesecretaris formuleringen toestaat die, eufemistisch uitgedrukt, in 
een dubieuze relatie staan tot de feitelijkheid. Ofwel, kan ik niet verklaren waarom u mij de indruk 
geeft dat u mijn CSMD-oriëntatie niet als ondersteunend maar als bedreigend ervaart. 
Ik meen er dan ook goed aan te doen, te herbevestigen dat ook ik grote waarde hecht aan het 
verglazen van Drenthe en dat ik met het aan mijn volksvertegenwoordigers voorleggen van mijn 
CSMD-bevindingen, mijn verantwoordelijkheid als betrokken burger heb willen nemen. Ofwel mijn 
volksvertegenwoordigers relevante informatie heb willen verschaffen ten behoeve van integere 
uitoefening van hun controlerende taak op effectieve, efficiënte en bovenal rechtmatige en dus 
integere besteding van gemeenschapsgeld.  
Dat de leugen snelheid, maar de waarheid uithoudingsvermogen heeft, mag bekend zijn. Het 
betekent toch niet dat ik de waarheid niet mag aanmoedigen? 

Hoogachtend, 

P. van den Berg





 




