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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencom

missie FCBE van 27 februari 2019 over onderzoek mogelijkheid opheffing ge

heimhouding stukken WMD 

Geachte voorzitter/leden, 

In de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en 

Economie (FCBE) van 27 februari 2019 hebben wij toegezegd dat wij zullen 

onderzoeken of de nu nog geheime documenten (rapport van feitelijke 

bevindingen van Ernst & Young en memo Il van Trip advocaten) van de 

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) inzake de Indonesië-activiteiten, 

nadat het juridisch traject is afgerond, openbaar kunnen worden gemaakt. 

Het spijt ons dat de verkenning van de mogelijkheden tot openbaarmaking 

langer heeft geduurd dan vooraf door ons voorzien. 

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur is op verzoek van het 

Dagblad van het Noorden in 2017 een groot deel van de informatie over de 

Indonesië-activiteiten van de WMD openbaar gemaakt. 

Door uw Staten is in datzelfde jaar, ten aanzien van het feitenonderzoek van 

Ernst & Young (Statenstuk 2017/785) en memo Trip Il (processtrategie, Statenstuk 

2017/792), geheimhouding opgelegd voor een periode van tien jaar. Gelet op de 

wens tot transparantie in dit dossier, is door ons onderzocht of opheffing ge

heimhouding en openbaarmaking van de hiervoor genoemde documenten mo

gelijk is. Hiervoor is nagegaan of de gronden waarop de geheimhouding is op

gelegd nu anders gewogen kunnen worden. In dit licht hebben wij de WMD 

gevraagd bij zowel Ernst &Young, alsmede Trip advocaten na te gaan of er be

zwaren bestaan tegen openbaarmaking van de hiervoor genoemde documenten. 
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Ernst & Young heeft aan de WMD laten weten geen toestemming te geven tot 

openbaarmaking van het rapport van feitelijke bevindingen van de gang van za

ken/besluitvorming inzake de Indonesië-activiteiten. Dit is bij aangaan van de op

dracht contractueel zo afgesproken tussen WMD (opdrachtgever) en Ernst & 

Young (opdrachtnemer). De toestemming tot verstrekking van dit rapport aan de 

aandeelhouders (waaronder de provincie Drenthe) is gegeven onder de strikte 

voorwaarde dat de informatie niet verder mag worden gedeeld en dat niet uit 

het rapport mag worden geciteerd. Dit vloeit voort uit de aard van het onder

zoek. Openbaarmaking van vertrouwelijk afgenomen interviews zou ertoe 

kunnen leiden dat de bereidheid van informanten om in toekomstige gevallen in

formatie te delen met onafhankelijke onderzoekers zal afnemen en dat, uit vrees 

dat niet zal worden vastgehouden aan de toegezegde vertrouwelijkheid, infor

manten voor het onderzoek relevante informatie voor zich zullen houden. Open

baarmaking is dan ook onevenredig benadelend voor de bij het rapport betrok

kenen. 

De WMD heeft bij brief d.d. 15 mei 2020 laten weten dat er vanuit Trip advo

caten geen bezwaar bestaat tegen openbaarmaking van het Memo Il van Trip 

advocaten. In dit memo is op grond van de toen beschikbare informatie een 

aantal juridische aspecten belicht ten aanzien van een mogelijke aansprakelijk

stelling van betrokkenen in dit dossier. Ten aanzien van de daarin opgenomen 

bevindingen is geen hoor en wederhoor toegepast. Dit omdat het om een eerste 

verkenning ging. 

Mocht u overwegen om de geheimhouding op te heffen, dan zullen wij de in het 

memo genoemde personen om een zienswijze moeten vragen. Op grond van de 

voorlopige conclusies uit dit memo hebben er openbare getuigenverhoren plaats 

gevonden door de Rechtbank. Op grond van de bevindingen hieruit is uiteinde

lijk afgezien van het voortzetten van het aansprakelijkheidstraject. 

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat algehele openbaarmaking van dit 

dossier niet mogelijk lijkt, omdat ondanks het stopzetten van de procedure tot 

aansprakelijkstelling en de beëindiging van de activiteiten in Indonesië, de be

langenafweging niet wezenlijk is veranderd. Uw informatiepositie zal door op

heffen van de geheimhouding niet veranderen en naar onze mening geen ander 

licht op de zaak werpen. Wij adviseren u dan ook, om - op grond van de hiervoor 

genoemde redenen - niet over te gaan tot het opstarten van de procedure tot 

opheffing van de geheimhouding. 

Dit laat onverlet dat de leden van uw Staten de stukken vertrouwelijk kunnen 

inzien bij de griffie. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 




