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Geachte leden van het college van gedeputeerde staten en statenleden van de provincie 
Drenthe, 

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
Ambtenaren van de provincie Drenthe hebben op oneigenlijke wijze toegang verkregen tot 
grote delen van het vertrouwelijk archief van de BSB. Sommigen zouden hier spreken van 
machtsmisbruik (détournement de pouvoir, de juridische term van machtsmisbruik door een 
overheid) anderen zouden kunnen spreken van diefstal met voorbedachte rade. 

De^Sdcrlung^BSB Dremhe Groningen (verder te noemen BSB) is eind 2007, na ca 15 jaar 
actief te zijn geweest, opgeheven. De stichting opereerde binnen de kaders van de landelijke 
BSB operatie. Daarin heeft het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid genomen om 
inventariserend onderzoek naar bodemverontreiniging op de in gebruik zijnde 
bedrijventerreinen uit te voeren. De stichting stimuleerde en coördineerde deze onderzoeken 
en maakte met de bedrijven afspraken over eventueel noodzakelijke vervolgstappen. De 
stichting rapporteerde over de voortgang aan de overheden die bevoegd gezag z.jnb.nnen het 
werkgebied. De operatie was zeer succesvol en een paar duizend bedrijfslocaties zijn in dit 
kader in Drenthe en Groningen onderzocht. 

In het archief zijn (kopieën) van bodemonderzoeksrapporten opgenomen die door bedrijven 
aan de BSB in de voorgaande vijftien jaar zijn verstrekt. Met die bedrijven z.jr, indertijd harde 
afspraken gemaakt dat de BSB deze rapporten vertrouwelijk zou behandelen. De BSB mocht 
en mag deze rapportages alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de e.genaren 
(de bedrijven die ze hebben aangeleverd) aan derden verstrekken. 

Het archief van de BSB met daarin onderzoeksrapporten die zijn aangeleverd door aan de 
BSB operatie deelnemende bedrijven is eind 2007 voor een periode van 5 jaar opgeslagen bij 
de firma Nobbe met afspraken over de toegankelijkheid daarvan 
De overheden die bevoegd gezag zijn en waren in het werkgebied van de BSB z>jn altijd zeer 
nauw, ambtelijk en bestuurlijk, betrokken geweest bij het reilen en zeilen daarvan. 

Dit archief is eind 2007 voor een periode van vijfjaar in opslag gegaan bij de firma Nobbe in 
Winschoten. Over de opvraagbaarheid van (kopieën van) rapporten uit dit archief Zijn in 
2007 tussen de BSB en de firma Nobbe heldere afspraken gemaakt. Alleen iemand die een 
Lhrifte üke toestemming van het betrokken bedrijf had mocht bij de t.rma Nobbe een rapport 



opvragen. Da; ■ is in de afgelopen jaren, zij het beperkt, gebruik van gemaakt. De stukken die 
eind 2012 (na een opslag periode van vijfjaar) nog in opslag zouden zijn zouden in 2013 

orden 'ernietigd. 
Over deze handelswijze is in 2007 uitgebreid overleg gevoerd met bevoegde overheden 
waaronder de provincies Drenthe en Groningen, (deze overheden waren als waa 
Detrokken bij alk bestuursbesluiter de stichting). Besluil n zijn in goed o 'erleg genomen 
en dit is via een uitgebreide mailing aan alle deelnemende bedrijven kenbaar gemaakt. 

Tot onze verbazing heeft vorig jaar in eerste instantie de provincie Groningen op 
onrechtmatige wijze de BSB dossiers van bedrijven in haar grondgebied bij de firma Nobbe 
gelicht. Na overleg en de nodige correspondentie heeft de provincie Groningen volgen 
besloten de dossiers weer terug te brengen bij de firma Nobbe. 

Ambter .n n van de wincie Drenthe hebben v /olgen afgelopen jaar, tegen de in 2007 
gemaakte afspraken in, op onrechtmatige gronden zich tot grote delen van het vertrouwelijk 
archief toegang verschaft. 

De provincie Drenthe heeft in de afgelopen periode een mailing uitgedaan waar in bedrijven 
werden verzocht toestemming te geven hun dossier te lichten. Hoewel er in de l :rokkei 
tailing dingen staan die in onze ogen discutabel zijn op zich een correcte h indelswijze. Wij 

hebben er dan ook geen bezwaar tegen dat bedrijven die voor eind 2012 schriftelijk 
toestemming hebben gegeven n dossier naar de p ovincie ï laten sturen. Ech 
niet geringe verbazing heeft de provincie Drenthe honderden dossiers bij Nobbe opgeëist en 
gekregen ook van bedrijven die op geen enkele wijze daartoe toestemming hebben gegevi 

Dit is in flagrante tegenspraak met de afspraken uit 2007. Nogmaals wijzen wij er 
nadrukkelijk op dat die afspraken in goed overleg met de provincie Drenthe tot stand zijn 
gekomen. 

Op 1 nei 2013 is c p verzoek v leden van de BSB hier 'erleg 
geweest op het provinciehuis in Assen met een tweetal ambtenaren. Namens de voormalige 
BSB waren daarbij aanwezig: 

De heer G. Bax, oud bestuurslid en penningmeester van de BSB, bestuurslid namen VNO-

NCW 
De heer Sj. Dijkstra, oud v :r BSB be: ur, bestuurslid n s VNO-NCW 
De heer J. Bosma (Kamer van Koophandel Noord Nederland) en indertijd namens de kamer 
vertegenwoordigd in het bestuur. 
Ir. D. van der Valk, oud directeur BSB Dre e Groningen (te\ )ud directeur n de BSB 
Overijssel) 

De heer J. van Keulen, oud bestuurslid namen MKB Nederland was voor dit overleg 
verhinderd maar was wel betrokken bij de voorbereiding daarvan en deelt de mening van de 
wel aanwezig oud bestuurder 

In het o /erleg, e ambtelijk genaakte verslag daarvan, gaven de aanwezige 
'ertegenwoordiger weinig blijk v i betrokkenheid en bewustzijn n de in 2007, ook r 

inbreng van de provincie Drenthe, gemaakte afspraken. 



De BSB heeft in dat overleg gevraagd die afspraken uit 2007 t< -especteren en de nu 
ondernomen acties terug te draaien. Toegezegd is dat dit opnieuw bestuurlijk onder de 
aandacht zi 'orden gebracht. 

Vervolgens is a nbtelijk bericht dat dit niet vi r de in het o rleg afgesproken dati 
juli kon gebeuren. Voor september zou door de provincie worden gereageerd. 
Inmiddels, op 4 september, hebben wij nog niets vernomen en daarom wenden wij ons 
echtsreeks tot het college van GS en de statenleder 

Als oud betrokkenen bij de BSB operatie vragen wij u het volgende: 

• De in 2007 ook in overleg met provincie Drenthe gemaakte afspraken m.b.t. de 
toegankelijkheid van de ertrouwelijke BSB dossiers te respecter 

• De dossier die onrechtmatig in het bezit van de provincie Drenthe zijn gekomen per 
negaande te retourneren ai n de firma Nobbe; 

Eventueel gemaakte kopieën en anderszins verkregen informatie uit de betrokken 
dossiers te \ :rnietigen; 

• Een toezegging dat de provincie Drenthe op generlei wijze van deze onrechtmatig 
verkregen informatie verder gebruik zal maken. 

Uiteraard zijn wij graag bereid dit schrijven bij u nader toe te lichten. Graag vernemen wij 
hierop u ictie. 

U kunt contact met ons opnemen via de heer G. Bax en of de heer van der Valk, e-mail en 
telefoongegev s treft u onderstaand a 

Met vriendelijke groet, ook namens de andere BSB betrokkenen. 

■ ' vereffenaar en oud bestuurslid narr s VNO-NC W 
Ir. D. van der Valk, oud directeur BSB Drenthe en Groningen 

G. Bax r. Dirk van der Valk 
: 0528-260100 T :0523-649359 

M:06-22920541 
E : G.Bax@ruma.nl E : dirkv; alk@planet.nl 
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