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Geacht College, 

Naar aanleiding van uw brief d.d. 21 december 2018, getekend (en ongetwijfeld 
geschreven) door de provinciesecretaris de heer W.F. Brenkman MSc, ben ik helaas 
genoodzaakt een flink aantal in deze brief genoemde zaken recht te zetten. 

Om met de laatste alinea van uw brief te beginnen; hierin vraagt u niet meer rechtstreeks 
te communiceren met ambtenaren van uw dienst, maar via de daartoe geëigende 
communicatie kanalen van de provincie.  
Aan de ene kant ben ik hier verheugd over, aangezien u nu zelf deze zaak tot “chef 
Sache” maakt, hetgeen, ongetwijfeld een open, eerlijke, snelle  en transparante 
afwikkeling mogelijk maakt. Aan de andere kant komt het mij een beetje vreemd over, 
omdat de provincie zelf, voorjaar 2017, mij in contact gebracht heeft met  

 (nadat ik gevraagd had naar de heer Blansjaar, uw kwartiermaker, die ik ergens 
in de zomer van 2016 gesproken had) en uw gedeputeerde de heer Jumelet persoonlijk 
heeft , ons (de heer Piet van den Berg uit Spier en ondergetekende ) verwezen naar een 
(ambtelijk) vervolgoverleg met   dat plaats heeft gevonden op 9 oktober 
2018. Bij dit overleg waren ook twee adviseurs van advies bureau Dialogic (dat u eerder 
heeft geadviseerd over glasvezelnetwerken en over de Business Case met CSMD) 
aanwezig. Tijdens dit overleg gaf   naar aanleiding van onze, op dat 
moment actuele, invulling van de Business Case van de Coöperatie Sterk Midden 
Drenthe, aan Dialogic de opdracht een Risico Analyse uit te voeren op de Business Case 
van de CSMD en beloofde ons op de hoogte te stellen van de uitkomsten. 
Het is dus helemaal niet vreemd dat, wanneer ik na 6 weken (21 november) nog niets 
gehoord heb, (over iets wat hoogstens 1 week in beslag neemt, inclusief bedenk- en 
bezinningstijd etc.) eens informeer hoe de vlag erbij staat. En haar tevens, wellicht ten 
overvloede, op de hoogte breng van het feit dat de CSMD nu zegt dat ze 2750 leden 
heeft in plaats van de 2950 die eerder genoemd werd, terwijl de harde eis van de 
provincie Drenthe en gemeente Midden Drenthe altijd 3600 leden was om tot een 
sluitende Business Case te komen. 



Op 28 november schrijft   mij dat ik “binnenkort” een brief kan 
verwachten. 
Op 13 december, dus 2 weken later, vraag ik   beleefd wat de provincie 
Drenthe onder “binnenkort” verstaat . Tevens vraag ik om binnen 3 dagen antwoord te 
geven op de eenvoudige vraag waarom het iedere keer zolang duurt (iedere keer weer 
uitstel op uitstel) voordat de provincie Drenthe antwoord geeft op zelfs, in mijn ogen, de 
meest simpele vragen. (Op deze vraag zijn maar 3 mogelijke antwoorden: 1- dat weet ik 
niet, of dat weet ik niet, maar dat zoek ik uit, 2- daarop wil of mag ik geen antwoord 
geven of 3- dat is geheim). 
Ik ben daarom verheugd met uw verzoek via de voor een ieder openstaande officiële 
communicatiekanalen met u te communiceren: ongetwijfeld zal het nu een stuk sneller en 
beter gaan. 
Tot zover mijn reactie op het laatste deel van uw brief, met betrekking tot het 
communicatie met de provincie Drenthe. 

U stelt in uw brief dat wij (Piet van den Berg en ondergetekende) op 17 juli 2018      
bestuurlijk met u gesproken hebben.  
Het is nogal overdreven dit zo te stellen. Zeker, er is op 17 juli een bijeenkomst (gesprek 
zou ik het niet willen noemen) geweest met de heer Jumelet (en mensen van gemeente 
en ambtelijke ondersteuning) en ons. En hoewel, op mijn verzoek, van te voren 
afgesproken was dat het een “ open en eerlijk” gesprek zou worden (antwoord de heer 
Jumelet: “ u kent mij toch, ik ben altijd open en eerlijk”), zijn wij alleen maar terecht 
gewezen, gekleineerd, belachelijk gemaakt en geïntimideerd met vervolging wegens “ 
smaad en laster”, en gevraagd naar onze bedoelingen en wat wij hoopten te bereiken 
met onze schrijverij en te horen gekregen hoe goed het allemaal wel niet gegaan, 
gedaan en geregeld was . 
Toen wij na deze monoloog op de inhoud wilde overgaan maakte de heer Jumelet abrupt 
een einde aan dit door u zo genoemde bestuurlijk “overleg”. 
Wij grepen op de uiterste valreep nog net de kans onze interpretatie van de Business 
Case af te geven. Waarop de heer Jumelet toezegde dat daar na de vakantie naar 
gekeken zou worden en dat   contact met ons zou opnemen voor een 
verdere afspraak. Dat was het latere ambtelijke overleg op 9 oktober. 

In de tweede alinea van uw brief, stelt u: 
“Wij hebben u in de gesprekken aangegeven dat uw bevindingen ten aanzien van de 
business case van CSMD de actuele situatie betreffen, dat wil zeggen nadat door de 
provincie en gemeente subsidie (in de vorm van een lening) is verstrekt en nadat CSMD 
is gestart met de aanleg  van het netwerk. Als subsidie verstrekker heeft de huidige 
situatie onze aandacht, Van uw aanbod om met u in gesprek te blijven over de huidige 
situatie, althans u daarvan op de hoogte te houden, maken wij daarom geen gebruik”. 

Om het heel netjes te zeggen: hier moet toch wel sprake zijn van een groot misverstand 
dan wel een totaal verkeerde voorstelling van zaken. 
Ten eerste heeft   (uw projectmanager/-coördinator) toegezegd ons op 
de hoogte te houden van de bevindingen van de risico analyse en hebben wij 
dienaangaande u dus geen aanbod gedaan, maar u ons. Vreemd dus dat u nadrukkelijk 
een aanbod afslaat wat wij niet gedaan hebben (afgezien daarvan dat uw opmerking 
verwarrend is, is zij ook misleidend). In de tweede plaats heeft   en dus 
de provincie vanaf mei 2017 gezegd dat “haar niets bekend was met betrekking tot 
financiële onzekerheden, organisatorische omstandigheden en de redenen waarom de 
samenwerking tussen de CSMD en de providers Plinq en Netvisit verbroken was”. 
Wanneer dus door ons toedoen en volharding de provincie ten langen leste een nader 
onderzoek vraagt, is het niet meer dan beleefd en logisch om ons op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen. 



Het is een bekende truc van instanties en instituties om te zeggen dat vragen 
“prematuur” zijn of dat het een “gepasseerd station” is, om beantwoording te voorkomen. 
U heeft daar nu aan toe gevoegd dat op de actuele situatie ook geen antwoord kan 
worden gegeven. Dit is werkelijk een unieke vondst: nu hoeft u werkelijk nooit meer 
antwoord te geven. Dit kan toch niet de bedoeling zijn 
Tijdens het overleg van 9 oktober heeft   gezegd dat de provincie er 
van het begin af aan voor gekozen heeft om op grote afstand te gaan staan”. Hetgeen 
ondergetekende de uitspraak ontlokte:” zo’n grote afstand dat het zicht er op verloren is 
gegaan”. Waarop   antwoordde: “ er zijn fouten gemaakt; we zouden 
het zo ook niet meer doen”. 
Suggererend dat de provincie voor 17 juli van niets wist.  
De provincie had het kunnen weten en behoren te weten, zie de voorwaarden waaronder 
de lening verstrekt is. Wanneer de provincie het niet wist, dan heeft ze het niet willen 
weten en willens en wetens haar ogen gesloten voor de onplezierige waarheid. 
Samengevat: vanaf mei 2017 tot 9 oktober ben ik of is Piet van den Berg, ieder 
afzonderlijk en later gezamenlijk, bezig geweest betrokken partijen (gemeente, provincie 
en Ledenraad CSMD) op de hoogte te brengen van onze zorgen en twijfels over de 
financiële en organisatorische stabiliteit en gezondheid van CSMD.  
Door alle betrokken partijen werd dit iedere keer weer weggewuifd. (Om het met de 
woorden van de grote ARP staatsman Colijn te zeggen: “ gaat u maar rustig slapen”) . 
Het is dus aan onze volharding en inzichten te danken dat de financiële stabiliteit van 
CSMD, na 18 maanden communiceren, nu eindelijk wel uw aandacht heeft. 
 
Nu ik toch gesproken heb over mijn eerste gesprek met   wil ik hier ook 
nog vermelden dat ik mijn zorgen heb uitgesproken over de “belichting”; laag 2. 
Ik heb gevraagd hoe een en ander geregeld was met de belichting en de rechten daar 
op. Laag 1 is de kabel, laag 2 de belichting, laag 3 zijn de providers.  
Ik heb   uitgelegd dat wanneer een derde partij de belichtingsrechten 
heeft, de kabel (de hypothecaire zekerheid voor de gemeente en provincie) waardeloos 
is (bevestigd door uw adviseur Dialogic). De providers zijn afhankelijk zijn van de 
belichter, maar de providers hebben meerdere andere en bredere belangen. De belichter 
is dus een cruciale schakel in het geheel en contracten hiermee moeten dus waterdicht 
zijn. 
Ter vergelijking met de spoorwegen: je hebt de eigenaar van de rails (infrastructuur); 
laag 1, je hebt de eigenaar van de stations en de kaartverkoop; laag2 en je hebt de 
eigenaar van de treinen; laag3. 
Zonder rijdende treinen zijn laag 1 en laag 3 waardeloos.  
 
In de derde alinea van uw brief verwijst u naar onze vragen met betrekking tot  de 
communicatie tussen de provincie Drenthe, haar Breedbandplatform Drenthe, 
VerbindDrenthe en de oorspronkelijk gedachte belichter Compenz, en de providers van 
het eerste uur Plinq en Netvisit.  
In eerdere gesprekken hebben wij rechtstreeks gevraagd naar de zogenoemde  
“Blansjaar deal”, waar wij vanuit diverse kanten over gehoord hebben, maar waarover 

  ons bezwoer dat de provincie van niets wist en in de archieven niets 
te vinden was. 
 
De beantwoording van  mijn vragen in mijn e-mails  (21 november  en 13 december aan 

  heeft u gedeeltelijk veilig ondergebracht in mijn 2 WOB verzoeken 
van 14 december 2018 (zodat u voorlopig van beantwoording af bent). Deze WOB 
verzoeken heb ik trouwens gedaan omdat ik geen antwoord kreeg op mijn vragen. 
Op mijn WOB verzoeken heb ik inmiddels de eerste mededeling van de provincie al 
binnen: de beslistermijn van beantwoording wordt met  4 weken uitgesteld tot 9 februari. 
De vragen uit de email van 13 december heeft u volledig genegeerd. 
 



En dat is nu precies de wijze waarop de provincie (tot nu toe) op onze vragen, zorgen en 
opmerkingen, in gegaan is: uitstel op uitstel op uitstel, ontwijkende, misleidende of 
incomplete antwoorden of het compleet negeren van vragen.  
De overheid onwaardig. 
Pas op 9 oktober, met de opmerkingen “er zijn fouten gemaakt” en “dat zouden we nu 
niet meer zo doen”, gaf de provincie voor het eerst toe dat er zaken niet goed gegaan 
waren en prompt wordt ons verzocht niet meer rechtstreeks met   te 
communiceren. 
Graag wil ik u ter overweging meegeven dat de brief van de heer Brenkman MSc niet zo 
maar een brief is van een inwoner of medewerker van de provincie. De heer Brenkman 
MSc is de provinciesecretaris, de hoogste provinciale ambtenaar, gemachtigd om 
namens u, het hoogste democratisch gekozen bestuursorgaan in de provincie, brieven te 
versturen. De heer Brenkman MSc heeft de brief van 21 december niet geschreven in 
een opwelling, maar hij heeft minimaal 3 weken over deze brief kunnen nadenken, maar 
misschien ook wel 4 of 5 weken. Ongetwijfeld heeft hij betrokkenen geraadpleegd en 
daarmee gediscussieerd. Hoogst waarschijnlijk is deze brief tenslotte langs de juristen 
gegaan voor de juridische toets. 
En desondanks gaat er een brief met desinformatie, ontwijkende, misleidende en/of 
incomplete antwoorden en mededelingen, waarin gekleurd en creatief met de waarheid 
wordt om gegaan en het  compleet negeren van vragen, de deur uit, uit uw naam. 
Is dit omdat het beleid van de provincie, op dit dossier, in- en extern moet worden wit 
gewassen? 
 
Ik wil uw College graag nog 2 vragen voorleggen: 
1—Vanwaar al dit gedoe, wat moet er zo heel nodig verborgen blijven, vanwaar alle 
geheime stukken (bij de gemeente Midden Drenthe is 80% van de stukken betreffende 
de CSMD vanaf zomer 2016 tot begin 2017 als “GEHEIM” gekwalificeerd. 
2--- Wat kan er zo ernstig zijn dat met betrokken partijen uiterste geheimhouding is 
afgesproken? (ons vanuit meerdere kanten verteld). Glasvezelnetten zijn geen 
landsbelang en er zijn geen strategische belangen in het geding. 
Zelfs commerciële belangen van kleine glasvezelondernemingen (jaaromzet rond de 1 
miljoen euro) zijn niet zo belangrijk dat het deze geheimhouding en het daaruit 
voortvloeiende gedoe allemaal waard is. 
Wat heeft de provincie te verbergen? . 
 
Tot slot: 
Ik ben helemaal niet tegen breedband/glasvezel netwerken, integendeel, ik ben een van 
de aanmelders van het eerste uur en heb ook nu, tot redelijke tevredenheid, een 
glasvezelaansluiting (hoewel het door mij ervaren resultaat niet veel beter is dan met 
mijn oude, trage, KPN aansluiting). Ook zie ik echt wel het belang in van snel internet. 
Maar, wanneer het glasvezelproject in Drenthe, waar de provincie een voortrekkersrol en 
coördinerende rol vervuld heeft, waar de provincie en/of gemeente geld ingestoken heeft, 
misgaat, dan blijven de inwoners van de betreffende gemeente en onze provincie met de 
financiële gevolgen zitten. De grote netwerkbeheerders zullen niet staan te springen om 
de glasvezel-netwerken voor een reële prijs over te nemen, maar eerder voor een 
habbekrats. De inwoners van de grote kernen en steden betalen dan 2 keer: 1 keer van 
hun eigen snelle internet verbinding en nog een keer voor het snelle glasvezelnetwerk in 
de buitengebieden.  
 
Hoogachtend, 
 
 
J. de Recht 
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