
9 juli 2018

Aan het college van GS van Drenthe, 
 tav de heer Stelpstra 

Geacht college, 

Met verbazing heeft het Platform Mijnbouwschade middels een whatsapp van Gerrit Wigger 
vernomen dat hij en twee andere voormalige bestuursleden bij een notaris op 3 juli de akte 
van de Stichting Mijnbouwschade  hebben laten passeren. Deze gang van zaken berust niet op 
besluitvorming en stoelt niet op instemming van het Platform. Op 23 mei zijn genoemde drie 
mensen in hun functie van bestuurslid teruggetreden. 
De whatsapp mededeling die wij op 7 juli 2018 ontvingen van Gerrit Wigger inhoudende:  

“Stichting Platform Mijnbouwschade is met notariële akte op 3 juli 2018 opgericht. Dit 
platform is de gesprekspartner van de provincie Drenthe in zake mijnbouwschade. Het 
dagelijks bestuur van dit platform bestaat uit Ab Bruintjes, Ria Mulder en Gerrit Wigger. In 
overleg met de provincie Drenthe gaan we een website maken waarop u alle informatie kunt 
vinden over mijnbouwschade, van melding tot schadeafhandeling. We maken via de media 
melding van het moment waarop de website operationeel is.” 

is dus geen besluit en mededeling van het Platform Mijnbouwschade. Ook stoelt deze niet op 
enige vorm 
van besluitvorming of instemming van het Platform.  
Het is onjuist dat drie personen het Platform Mijnbouwschade zouden zijn, zoals zij zelf sinds 
18 april stellen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Provincie hun in dit onbevoegde 
optreden ondersteunt. Voor zover dat tot nu toe wel het geval is staan wij op het standpunt  
dat de Provincie Drenthe hiermee dient te stoppen. 



Zoals bekend is het Platform  Mijnbouwschade in Tynaarlo en Grolloo op 7 februari 2018 
opgericht door 20 mensen, verspreid over de hele provincie. Al enige tijd proberen genoemde 
3 (voormalige) bestuursleden zich voor te doen als het platform met buitensluiting van de 
overige platformleden. Dit is op de  huishoudelijke vergadering op 23 mei 2018 - waar zij zijn 
afgetreden -  gepareerd. Het verslag van deze vergadering kan ik u nazenden. Evenals de 
stukken van de op 23 mei ingestelde interimcommissie waaruit blijkt dat er een geheel nieuw 
bestuur moet komen. De op 23 mei  ingestelde commissie heeft inmiddels een bestuursprofiel 
opgesteld voor een nieuwe voorzitter dat sterk afwijkt van de vorige voorzitter. Voor het 
gehele bestuur geldt dat deze vervangen wordt. 
De commissie stelt vast dat dit ondermeer nodig is voor het verwerven van daadwerkelijk 
draagvlak in de hele provincie. Zoals met u besproken op 28 maart 2018 toen een delegatie 
van het Platform met u voor het eerst een onderhoud had in het provinciehuis te Assen. 
De situatie is nu dat Tynaarlo nog niet participeert in 
het Platform en dat Assen e.o. deelname aan het Platform on hold heeft gezet.  

Wij vechten de acties van de drie voormalige bestuursleden (zoals die voor subsidies van en 
samenwerking met de provincie) juridisch aan als zijnde een onrechtmatige daad jegens het 
Platform Mijnbouwschade en een schending van de integriteitsnormen.  

Wij staan op het standpunt dat u de zgn. stichting van dhr. Bruijntjes, dhr. Wigger en mw. 
Mulder niet als het Platform Mijnbouwschade aan kunt merken en hen niet als representatief 
voor de Drentse gedupeerden kunt  beschouwen en een samenwerking met deze mensen niet 
aan kunt gaan onder de titel Platform Mijnbouwschade. 

Deze drie mensen vertegenwoordigen NIET het op 7/2/2018 opgerichte Platform 
Mijnbouwschade. Zoals gemeld: op 23 mei zijn zij uit hun bestuursfuncties ontheven. 

Mogelijk kan dhr. Elsing, U wel bekend, als onafhankelijk en onpartijdig deskundige, 
betrokken worden als onafhankelijk adviseur. Wij achten hem vaardig bij te kunnen dragen 
aan een oplossing van de situatie.  



Namens het Platform Mijnbouwschade, 

Willem van Drunen, lid van de voornoemde commissie ingesteld op 23 mei door het Platform 
Mijnbouwschade  
E-mail: willemvandrunen@gmail.com

Willem Bijl, lid van het Platform en kandidaat-bestuurslid 
E-mail: w.bijl@hetnet.nl

Met vriendelijke groet, 

Willem van Drunen 

Willem Bijl 

Postadres: 
Roswinkelerstraat 36 
7895 AL Roswinkel 
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