
Spier, 3 februari 2019. 

Aan: College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, 
Westerbrink 1, 
9405 BJ Assen. 

c.c.: Provinciale Staten van Drenthe.

Betreft: reactie op brief 1 februari 2019. 

Geacht college, 

In uw brief van 1 februari jongstleden (zie bijlage 1) stelt u, mijn brieven van 27 december 
respectievelijk 20 januari jongstleden voor kennisgeving te hebben aangenomen. De 
informatieverzoeken die mijn beide brieven bevatten zouden inmiddels zijn geformaliseerd met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).  
Aannemende dat alleen ikzelf mijn informatieverzoeken als zodanig kan formaliseren, wijs ik u er 
graag op dat van formalisatie geen sprake is en dat ook uw tweede formele brief aan mij derhalve in 
zijn essentie feitelijk onjuist is. Ik heb namelijk nooit ofte nimmer enig WOB-verzoek ingediend.  

Weliswaar beschouw ik enkele van de WOB-verzoeken die de heer De Recht uit Witteveen 
ruimschoots voor 27 december heeft ingediend en nog altijd niet door u zijn afgehandeld, als mede 
namens mij ingediend omdat ze ook ten dienste staan van mijn informatiebehoefte, maar dat laat 
onverlet dat ze niet door mij zijn ingediend. De heer De Recht heeft deze WOB-verzoeken op 
persoonlijke titel ingediend. Zoals ik mijn informatieverzoeken van 27 december respectievelijk 20 
januari ook op persoonlijke titel heb ingediend, zij het dat ik daarbij tot dusverre geen beroep heb 
willen doen op de WOB. (Vooralsnog blijf ik er namelijk op vertrouwen dat u in ieder geval de gedane 
toezeggingen ook zonder WOB-verzoeken alsnog zult nakomen.) 

Dit overwegende lijkt het mij ondenkbaar dat u refereert aan de WOB-verzoeken van de heer De 
Recht. U zou immers niet correct en niet integer handelen als u de beantwoording van mijn 
persoonlijke brieven zou opnemen in de beantwoording van de nog uitstaande WOB-verzoeken en 
dus impliciet zou doen toekomen aan de heer De Recht. Dan wel de beantwoording van de WOB-
verzoeken van de heer De Recht zou opnemen in de beantwoording op mijn brieven en dus impliciet 
zou doen toekomen aan mij. 
Ondenkbaar is het des te meer omdat de nog uitstaande WOB-verzoeken van de heer De Recht 
slechts zijdelings of slechts ten dele raken aan hooguit enkele informatieverzoeken in mijn brieven 
van 27 december respectievelijk 20 januari jongstleden. Die informatieverzoeken houden immers 
ook en vooral verband met het actuele ledental van Sterk Midden-Drenthe (SMD), al dan niet in 
relatie tot het aan SMD verleende uitstel van betaling. Uitstel, dat u pas na de indieningsdatum van 
de WOB-verzoeken van de heer De Recht hebt verleend. Te weten, op 20 december jongstleden 
(bron: GS-besluitenlijst). 

Verder merk ik op dat overheden gehouden zijn, binnen bepaalde termijnen en volgens bepaalde 
richtlijnen te reageren op correspondentie van burgers. Is het naar de intentie van die richtlijnen dat 
u burgers afpoeiert met een: voor kennisgeving aangenomen? Beeld u zich het omgekeerde eens in. 
Beeld u zich eens in dat burgers correspondentie van de overheid, zoals de jaarlijkse 



belastingaanslag, slechts voor kennisgeving aannemen en u zult begrijpen waarom ik uw brief van 1 
februari jongstleden ervaar als een ridicule uiting van bestuurlijke arrogantie en minachting.  

Om nader te duiden, hoe ridicuul, herinner ik u er graag aan dat het initiatief tot mijn contacten met 
uw college van uzelf is uitgegaan (uitnodiging Jumelet, juli 2018). En herinner ik u er ook graag aan 
dat mijn brieven van 27 december en 20 januari jongstleden voortvloeien uit dat initiatief; zelfs een 
correctief commentaar betreffen op correspondentie die binnen dat contact eveneens door uzelf is 
gestart (brief Brenkman, december 2018). Slechts voor kennisgeving aannemen van wat voortvloeit 
uit hetgeen uzelf bent gestart; zelfs mede is bedoeld om door uzelf verstuurde feitelijk onjuiste, 
onvolledige en/of verdraaide correspondentie recht te zetten en aldus verkeerde beeldvorming te 
voorkomen, gaat mijns inziens alle perken van bestuursfatsoen te buiten. 

Uw brief van 1 februari jongstleden staat helaas niet op zichzelf. Want hoewel ik ditmaal andere 
kwalificaties gebruik, past uw brief naadloos in het door mij als zodanig ervaren patroon van 
tegenwerking, onheuse bejegening en zelfs intimidatie. Zijnde de kwalificaties waarmee ik in eerdere 
brieven omschreef, hoe ik de attitude ervaar die u telkens jegens mij aanneemt.  
Het is zelfs ronduit bizar te noemen dat ik nota bene binnen een week nadat ik uw voorzitter, de 
commissaris van de koning, mevrouw Klijnsma, verzocht, aandacht te besteden aan de provinciale 
attitude jegens mij (zie bijlage 2), opnieuw een brief van u moet ontvangen die ik, op z’n zachts 
uitgedrukt, niet anders kan omschrijven dan als onbehoorlijk. 

Graag wil ik daaraan nog een luttel woord wijden: 

Media suggereren dat burgers zich in toenemende mate afwenden van de politiek omdat zij politici 
onbetrouwbaar zouden vinden. Welnu, wat u ook vindt van mijn belangstelling voor het dossier 
SMD, u zult moeten erkennen dat ik mij geenszins heb afgewend van de politiek. U zou mijns inziens 
dan ook blij mogen zijn met mijn betrokkenheid en mijn calculaties, inzichten en observaties 
dankbaar kunnen gebruiken om die van uzelf aan te spiegelen.  
Buiten dat denk ik dat de media zich vergissen. Afgaande op de attitude die u telkens jegens mij 
aanneemt is mijn observatie dat niet de burger zich afwendt van de politiek, maar de politiek zich 
afwendt van de burger. Waarbij ik in het midden laat of onbetrouwbaarheid nog steeds de reden kan 
zijn.  
Hoe dan ook verwacht ik van een provincie die zich op haar website afficheert als een provincie die 
werkt voor haar burgers, respectvolle en constructieve communicatie naar diezelfde burgers. 

Gelet op al het bovenstaande verzoek ik u, uw brief van 1 februari jongstleden schriftelijk te 
herroepen en mij per omgaande (om de vertraging in de informatievoorziening naar mij niet nog 
verder te cultiveren) alsnog een procesmatig correcte en inhoudelijk passende reactie te sturen op 
mijn brieven van 27 december respectievelijk 20 januari jongstleden. Waarbij ik u graag aanmoedig, 
die reactie op te stellen in de geest van openbaarheid van bestuur, zoals u naar de letter kennelijk al 
voornemens was.  

Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank u bij voorbaat voor uw 
reactie. 

Hoogachtend, 

P. van den Berg



Bijlage 1 



Bijlage 2 

Spier, 29 januari 2019. 

Aan: de commissaris van de koning, mevrouw drs. J. Klijnsma, 
Westerbrink 1, 
9405 BJ Assen. 

Betreft: patroon van tegenwerking, onheuse bejegening en intimidatie. 

Geacht mevrouw Klijnsma, 

Graag breng ik het volgende onder uw aandacht. 

Van de provincie meen ik te mogen verwachten dat zij burgers respectvol en fatsoenlijk, zo niet 
hoffelijk tegemoet treedt. De provincie is er immers voor de gemeenschap in plaats van omgekeerd? 
Helaas stelt de provincie mij in die verwachting zeer teleur. Ik voel mij namelijk zonder uitzondering 
tegengewerkt, onheus bejegend of zelfs geïntimideerd tijdens of naar aanleiding van alle 
contactmomenten die ik sinds juli 2018 met de provincie of haar bestuurders heb gekend. Ten 
aanzien van enkele specifieke incidenten heb ik daarvan al melding gemaakt in een tweetal recente 
brieven aan het college van Gedeputeerde Staten. Samen met andere incidenten ervaar ik ze als een 
provincie onwaardig patroon van lompe onbehoorlijkheid, waarvan ik zelfs niet het begin heb van 
enig vermoeden omtrent de reden, maar dat ik niettemin graag doorbroken zie. Temeer, omdat het 
dossier waarop mijn contacten met de provincie betrekking hebben (de hypothecaire lening aan 
Sterk Midden-Drenthe) een hoge dynamiek kent, de attitude van de provincie informatieachterstand 
omtrent dat dossier bij mij cultiveert en ik aldus in mijn opinievorming achter de feiten aanloop. 
Lees: voor voldongen feiten wordt geplaatst. 

Erop vertrouwende dat u als hoogste provinciale bestuurder de eerst aangewezen en meest 
invloedrijke functionaris bent om dat patroon te doorbreken, verzoek ik u vriendelijk, welwillend 
aandacht te besteden aan mijn kritiek en mij per omgaande schriftelijk toe te zeggen, dat de 
provincie mij bij eventuele toekomstige mondelinge of schriftelijk contactmomenten 
onvoorwaardelijk en oprecht, zonder intimiderende of suggestieve tendensen, tijdig en zonder 
onnodig talmen, ter zake kundig en feitelijk juist, volledig en actueel, consistent en consequent naar 
zowel de letter als de geest van mijn informatiebehoefte te woord zal staan.  

Voorts verzoek ik u vriendelijk, uw organisatie op te dragen, mij binnen een week alsnog de 
informatie te doen toekomen die tijdens het ambtelijk overleg van 9 oktober jongstleden is 
toegezegd dan wel door mij in mijn recente brieven is gevraagd. Mocht actuele regelgeving u 
dergelijke informatieverstrekking niet toestaan, dan verzoek ik u vriendelijk, mij daarvan een met 
redenen omklede en naar de relevante artikelen uit de betreffende regelgeving verwijzende afwijzing 
te sturen. 

N.B. onderstaand treft u korte beschrijvingen aan van de contactmomenten waarbij ik tegenwerking, 
onheuse bejegening of zelfs intimidatie heb ervaren: 



1. Namens de heer Jumelet werd ik op 17 juli op het provinciehuis uitgenodigd voor een
bestuurlijk overleg n.a.v. een brief die ik samen met de heer De Recht uit Witteveen had
verstuurd naar het Drents parlement. In plaats van de brief inhoudelijk te bespreken, zoals in
de uitnodiging aangekondigd, gebruikte de heer Jumelet het gesprek om mij uit te horen
over mijn drijfveren achter de brief en mij verwijten te maken over de bewust door mij
gekozen adressering. De inhoud van de brief wilde de heer Jumelet niet bespreken, hetgeen
hem er niet van weerhield, in zijn commentaar op de brief te zinspelen op dreiging met
smaad en laster.

2. Bijna twee maanden later dan door de heer Jumelet op 17 juli toegezegd, en zelfs bijna drie
maanden na het gesprek van 17 juli, vond eindelijk een ambtelijk gesprek plaats over
voornoemde brief. Zij het dat de provincie eerst moest worden herinnerd aan het bestaan
van de toezegging daartoe. Hoewel ik dat ambtelijk gesprek zelf als constructief heb ervaren,
met name door de inbreng van Dialogic, zijn de daar gemaakte afspraken en gedane
toezeggingen tot op heden niet nagekomen. Althans, ik heb tot op heden daaromtrent de
toegezegde terugkoppeling niet ontvangen.

3. De afhandeling van WOB-verzoeken die de heer De Recht mede namens mij tot dusverre
heeft ingediend, nam of neemt telkens vrijwel de maximaal toegestane termijn (inclusief
toegestaan uitstel) in beslag, terwijl de WOB-verzoeken slechts basale informatie betreffen.
Bovendien constateer ik dat die afhandeling tot dusverre hooguit naar de letter van de WOB-
verzoeken plaatsvond en niet naar de geest.

4. Op 21 december jongstleden ontving ik van uw provinciesecretaris een brief waarin praktisch
gezien elke alinea minimaal één feitenverdraaiing of suggestieve veronderstelling bevatte of
de opmaat was voor een feitenverdraaiing of suggestieve veronderstelling. Hierdoor kreeg
de brief in zijn essentie een welhaast beschadigend karakter.

5. Naar aanleiding van mijn repliek op genoemde brief van uw provinciesecretaris ontving ik
nog op de dag van inzending, 27 december jongstleden, een ontvangstbevestiging met
daarin de toezegging dat ik binnen twee weken een inhoudelijke reactie zou mogen
tegemoetzien. Zelfs na bijna vier weken, ofwel na bijna tweemaal twee weken, had ik echter
nog geen enkele reactie ontvangen. Althans, niet van het college, waaraan de brief was
geadresseerd. Evenmin ontving ik in die periode een bericht van vertraging.

6. In een herinnering aan mijn brief van 27 december heb ik op 20 januari jongstleden verzocht,
mij per omgaande alsnog de toegezegde inhoudelijke reactie te doen toekomen. Andermaal
viel volkomen radiostilte mij ten deel. Hoewel we inmiddels de zesde week (= driemaal twee
weken) ingaan is die volkomen radiostilte tot op heden actueel. Van mijn herinnering ontving
ik zelfs geen ontvangstbevestiging. Althans niet voordat ik er zelf expliciet om vroeg.
De ambtenaar die mij daarbij te woord stond, kon mij echter niet bevestigen of mijn
herinnering, zoals in mijn begeleidende mail gevraagd, voor de eerstvolgende vergadering
van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, d.d. 23 januari
jongstleden, was bezorgd op de burelen dan wel in de mailboxen van de (in c.c.)
geadresseerden, zodat ik daaromtrent nog altijd onwetend ben.

Ik vertrouw erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank u bij voorbaat voor uw 
welwillendheid en reactie. 

Hoogachtend, 

P. van den Berg


