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Inleiding 

Bij besluit van 13 november 2013 hebben uw staten afwijzend beslist op het verzoek van de heer 
G. de Kleine om de door uw staten opgelegde geheimhouding op het onderzoeksdossier van de 
Onderzoekscommissie EuroChamp op te heffen. Het besluit van uw staten is bij brief van 
19 november 2013 aan verzoeker bekend gemaakt. Tegen het feit dat hij niet als direct 
belanghebbende bij een verzoek tot opheffing van de hiervoor genoemde geheimhouding is 
aangemerkt, heeft reclamant bij brief van 2 december 2013 bezwaar ingediend bij uw staten. 
In het kader van dit bezwaar is reclamant door de externe Commissie Rechtsbescherming gehoord in 
een openbare hoorzitting op 13 januari 2014. De Commissie Rechtsbescherming heeft in haar advies 
d.d. 5 februari 2014 aan uw staten geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De 
commissie is van oordeel dat de heer De Kleine geen direct belanghebbende is bij een verzoek tot 
opheffing van geheimhouding van stukken van de Onderzoekscommissie EuroChamp. De commissie 
is verder van oordeel dat hierdoor geen sprake is van een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit en 
adviseert derhalve het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.  

Advies  

Conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming besluiten om de heer G. de Kleine niet-
ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaarschrift d.d. 2 december 2013 en het bestreden besluit in stand 
te laten. 

Beoogd effect 

Een zorgvuldige en rechtmatige heroverweging van bestreden besluiten. 

Argumenten 

De commissie is met uw staten van oordeel dat artikel 25 van de Provinciewet zich primair richt tot 
diegene aan wie bij besluit van 9 juni 2009 de geheimhouding is opgelegd. Volgens de commissie 
behoort de heer De Kleine niet tot de kring van personen aan wie de geheimhouding is opgelegd. Uit 
de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat een derde in 
bijzondere gevallen als belanghebbende kan worden aangemerkt. Hiervan is slechts sprake als 
diegene een zodanige betrokkenheid heeft bij de stukken waarop de geheimhouding rust dat hij door 
het besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Nu de stukken waarop de geheimhouding rust, 
o.a. vertrouwelijke verslagen van de onderzoekscommissie en vertrouwelijk afgenomen interviews met 
ambtenaren in het kader van het onderzoek door de provinciale onderzoekscommissie betreffen, gaat 
het hier niet om stukken die reclamant in het bijzonder betreffen. Reclamant heeft immers niet aan het 
onderzoek deelgenomen middels het afleggen van een interview. De commissie is van oordeel dat het 
feit dat de heer De Kleine eerder betrokken is geweest bij het onderzoek door Gedeputeerde Staten 
naar het lekken van het EuroChamp-rapport onvoldoende is om hieraan een rechtstreeks betrokken 
belang te ontlenen. Het onderzoek was immers een intern onderzoek naar een mogelijk lek in de 
organisatie. De commissie is tevens van oordeel dat het feit dat reclamant eerder in een Wob-
procedure en in een civiele procedure wel als belanghebbende is aangemerkt niet met zich meebrengt 
dat hij in de nu aanhangige procedure kan worden aangemerkt als direct belanghebbende. Het gaat 
hier om verschillende procedures op grond van verschillende juridische grondslagen met een eigen 
doelgroep en belanghebbendenbegrip. Voor de verdere onderbouwing van het advies verwijs ik u 
naar het bijgevoegde advies d.d. 5 februari 2014 van de Commissie Rechtsbescherming. 
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Assen, 3 maart 2014 
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Het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 3 maart 2014, 
kenmerk 10/SG/201301665; 
 
gelezen het advies van de Commissie Rechtsbescherming van 5 februari 2014; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
Conform het advies van de Commissie Rechtsbescherming om de heer G. de Kleine niet-ontvankelijk 
te verklaren in zijn bezwaarschrift d.d. 2 december 2013 en het bestreden besluit in stand te laten. 
 
 
 
 
Assen, 12 maart 2014 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 



G.W. de Kleine,

fulianastraat 138,
781LlL EMMEN.

Emmen, 2 december 2013.

Aan Provinciale Staten van Drenthe,
Tav Bestuur Communicatie en Concernzaken,
Postbus 122,
94OO AC ASSEN.

Onderwerp: bezwaarschrift tegen het besluit van Provinciale Staten 13 november
jongstleden om mijn verzoek tot opheffing geheimhouding en openbaarmaking archief
van de provinciale onderzoekscommissie EuroChamp af te wijzen.

Geachte leden van Provinciale Staten in Drenthe,

Op 13 november 2013 heeft u op voorspraakvan Commissaris der Koning, de
hoogedelgestrenge heer f. Tichelaar, besloten mijn boven aangehaalde verzoek af te
wijzen.

Tegen dat besluit teken ik hierbij bezwaar aan.

Bij brief van 19 november 2013 ben ik door de voorzitter van uw Staten en de griffier
over het besluit van uw Staten geïnformeerd.

Ik wijs u erop, dat de voorzitter en de statengriffier mij in die brief verzuimd hebben te
attenderen op de mogelijkheid van bezwaar.

Het is louter aan mijn eigen alertheid te danken, dat dit bezwaarschrift binnen de
wettelijk geldende termijn en dus op tijd bij u binnenkomt,

Door die omissie van de voorzitter en de statengriffier ben ik, en niet voor het eerst in
dit dossier, formeel in mijn belang geschaad.

De Commissaris der Koning heeft op 7 september 2073 op zijn verzoek en tegen
betaling, juridisch advies ontvangen van het bureau Pro Facto in Groningen.

Die raadgeving is uiteindelijk maatgevend geweest voor het besluit van uw Staten op 13
november 2013.

Echter, dit advies van Pro Facto is te kenschetsen als een wollige nota van 'mitsen en
maren,' en leest als een lastig te doorgronden kluwen aan jurisprudentie inzake de Wet
algemene bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur.



Het eenduidige antwoord op de vraag of ik direct of geen direct belanghebbende ben, 

ontbreekt in de rapportage van Pro Facto. Wel wordt daarin gesuggereerd dat de 

kwalificatie ‘geen direct belanghebbende’ wellicht een mogelijkheid is om mijn verzoek 

op grond daarvan af te wijzen. 

 

Het aloude gezegde ‘wie betaalt, bepaalt’, doet hier opgeld. Mede om die reden is het van 

belang dat een volstrekt onafhankelijke en bevoegde derde antwoord geeft op de 

wezenlijke en juridische vraag –dus verschoond van politieke motieven- of ik nu wel of 

niet direct belanghebbende ben.  

 

De invloed van die wollige ‘mitsen en maren’ van Pro Facto, deed zich tijdens het 

Statendebat op 13 november 2013 nadrukkelijk voelen bij de fracties van de PvdA en de 

ChristenUnie.  

 

De woordvoerders van die partijen waren beiden van mening, dat (bijvoorbeeld) de 

onafhankelijke rechter uitsluitsel moet geven over de cruciale vraag of ik nu wel of geen 

direct belanghebbende ben. In mogelijke afwachting daarvan schaarden zij zich 

voorlopig achter het standpunt van Tichelaar, dat gestoeld is op de wankele 

gedachtegang van Pro Facto. 

 

Aan de politieke zienswijze van de VVD in deze, kan ik geen woorden vuil maken: over 

inhoudelijk niets kun je immers ook niets inhoudelijks schrijven. 

 

Vrijwel de gehele oppositie daarentegen is politiek gemotiveerd van oordeel dat mijn 

verzoek tot opheffing geheimhouding en openbaarmaking van het archief van de 

provinciale onderzoekscommissie EuroChamp, redelijk en billijk is en ingewilligd moet 

worden. 

 

Aangezien de coalitiepartijen PvdA/VVD een (krappe) meerderheid in de Staten hebben 

en voormalig coalitiepartij ChristenUnie met hen meestemde, werd mijn verzoek niet 

gehonoreerd: 16 stemmen tegen het voorstel van Tichelaar, 22 stemmen voor het 

voorstel van Tichelaar.  

 

Kern van de afwijzing: ik ben geen direct belanghebbende. 

 

Die conclusie van uw verdeeld stemmende Staten is het gevolg van een bedrieglijke 

redenering. 

 

Ik ben wel degelijk direct belanghebbende die ook nog eens ernstig is benadeeld: mijn 

vertrouwelijke medewerking aan een extern en door Provinciale Staten gelast 

onderzoek, heeft in september 2009 geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 

met mijn toenmalige werkgever NDC Media, te weten Dagblad van het Noorden.  

 

Die ontbinding heeft immense schade veroorzaakt; materieel en immaterieel, nu mijn 

journalistieke reputatie door de affaire EuroChamp naar de vaantjes geholpen.  

 

Ik ben, voor de goede orde, trouwens al sinds december 2008/januari 2009 direct 

belanghebbende. 

 



Het was immers in die dagen dat voormalig VVD-gedeputeerde Klip als zijnde 

bestuurlijk opdrachtgever van het zogeheten KPMG-onderzoek en bijgevolg namens het 

college van Gedeputeerde Staten, mij meermalen met klem verzocht daaraan 

medewerking te verlenen.  

 

Zij meende ambtshalve dat mijn journalistieke kennis inzake het gelekte Deloitte-

rapport over de ondergang van EuroChamp, een belangrijke bouwsteen kon zijn voor 

het onderzoek van KPMG. 

 

Onder voorwaarde van vertrouwelijkheid, heb ik na wikken en wegen met het 

ambtshalve verzoek van voormalig VVD-gedeputeerde Klip ingestemd.  

 

Vertrouwelijkheid: wat niet verder verteld wordt, of openbaar gemaakt. 

 

Dat voormalig VVD-gedeputeerde Klip en in haar kielzog KPMG die afspraak van 

vertrouwelijkheid bruut hebben geschonden, is inmiddels genoegzaam bekend. 

 

Wat wellicht minder bekend is, is het volgende. 

 

Het staat rechtens vast dat voormalig VVD-gedeputeerde Klip mij ambtshalve om 

medewerking heeft verzocht. 

 

Ik verwijs daartoe kortheidshalve naar het vonnis en het proces-verbaal ter zitting van 

de rechtbank Assen inzake de door mij aangespannen en verloren civiele procedure, die 

ik in juni 2011 tegen de provincie Drenthe en VVD-gedeputeerde Klip in persoon heb 

gevoerd. 

 

Ter zitting heeft voormalig VVD-gedeputeerde Klip ten overstaan van de rechter erkend 

dat zij als zijnde bestuurlijk opdrachtgever van het KPMG-onderzoek mij ambtshalve 

gevraagd heeft medewerking te verlenen.  

 

Het feit dat de Commissie rechtsbescherming in mei 2012 oordeelde dat een toentertijd 

door mij ingediend bezwaarschrift inzake exact hetzelfde waar ik u Staten nu om heb 

gevraagd voldeed aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt, bewijst dat mijn 

stelling –ik ben direct belanghebbende- correct is.  

 

Als dat namelijk niet het geval zou zijn geweest, dan had de Commissie 

rechtsbescherming mijn bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.     

 

Anders gezegd: eens direct belanghebbende, altijd direct belanghebbende. 

 

De van buiten ingefluisterde suggestie –ik ben geen direct belanghebbende- en 

voorlopig omarmd door de PvdA, de VVD en de ChristenUnie is, zoals eerder gesteld, een 

bedrieglijke redenering; een verzinsel en een voorwendsel om het archief van de 

provinciale onderzoekscommissie EuroChamp achter slot en grendel te houden. 

 

Geachte Staten, ik hoor graag van u hoe mijn bezwaarschrift de komende tijd door de 

ambtelijke molen wentelt.   

 



 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

 

Gerard de Kleine. 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 



Commissie Rechtsbescherming
Secretariaat:Postbus 122, 9400 AC Assen

telefoon (0592) 365673
rechtsbescherming@drenthe.nl

de heer G.W. de Kleine 26 maart 2014 2 december 2013 4 december 2013 13 november 2013
201301293 Emmen
Aan:
de voorzitter en leden van Provinciale 
Staten van de provincie Drenthe

Assen, 5 februari 2014
Ons kenmerk RB20130148 - 00404594
Onderwerp: Advies betreffende het bezwaarschrift van de heer G.W. de Kleine te Emmen

Provinciale Staten Geachte voorzitter/leden, 00404594 uw verzoek van 11 september 2013
G.W. de Kleine Advies Advies

Geachte voorzitter/leden,

Aan de commissie is ter advisering een bezwaarschrift voorgelegd van de heer G.W. de Kleine te 
Emmen. Het bezwaarschrift van 2 december 2013 richt zich tegen het besluit van Provinciale Staten 
van 13 november 2013 betreffende de afwijzing van het verzoek tot opheffing van geheimhouding van 
het onderzoeksdossier EuroChamp.

Het bestreden besluit
Op 11 september 2012 verzoekt de heer De Kleine Provinciale Staten (PS) om opheffing van de ge-
heimhouding en openbaarmaking van het archief van de onderzoekscommissie EuroChamp. Onder 
verwijzing naar het besluit van PS van 13 november 2013 en Statenstuk 2013-592 wordt de heer De 
Kleine bij brief van 19 november 2013 geïnformeerd over de genomen beslissing. Provinciale Staten 
zijn van mening dat de heer De Kleine geen direct belanghebbende is met betrekking tot het honore-
ren van een verzoek tot opheffing van geheimhouding van het onderzoeksdossier EuroChamp. Dit 
betekent dat PS ook geen besluit daartoe overwegen, voorbereiden en formeel vaststellen. 

Bezwaren
De heer De Kleine geeft aan dat het besluit niet is voorzien van een rechtsmiddelenverwijzing en dat 
hij, niet voor het eerst in dit dossier, door dit verzuim in zijn belang is geschaad. 
Verder meent hij dat op basis van het advies van ProFacto d.d. 7 september 2013, dat maatgevend is 
geweest voor het besluit, niet geconcludeerd kan worden dat hij geen belanghebbende is. Hij wijst 
erop dat hierover ook onduidelijkheid bestond in het Statendebat op 13 november 2013. Er waren 
partijen die vonden dat de rechter hier maar uitsluitsel over moest geven, terwijl de oppositie van oor-
deel was dat zijn verzoek redelijk, billijk en ingewilligd moest worden. 
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De heer De Kleine is van mening wel direct belanghebbende te zijn. Zijn vertrouwelijke medewerking 
aan een extern door de Staten gelast onderzoek heeft in september 2009 geleid tot ontbinding van 
zijn arbeidsovereenkomst met zijn werkgever. Omdat zijn journalistieke reputatie door de affaire Eu-
roChamp is aangetast heeft het materieel en immaterieel schade veroorzaakt. Hij geeft aan sinds 
december 2008/januari 2009 direct belanghebbende te zijn omdat VVD-gedeputeerde Klip hem toen 
al verzocht, vanwege zijn journalistieke kennis inzake het gelekte Deloitte-rapport over de ondergang 
van EuroChamp, mee te werken aan het KPMG-onderzoek. Onder voorwaarde van vertrouwelijkheid 
heeft hij met het ambtshalve verzoek ingestemd. Die vertrouwelijkheid is door Klip, en in haar kielzog 
KPMG, bruut geschonden. 
Verder wijst de heer De Kleine op het advies van de Commissie rechtsbescherming van 23 mei 2012. 
Dat de commissie oordeelde dat zijn bezwaarschrift voldeed aan de eisen van de Awb, bewijst zijn 
stelling. Met andere woorden eens direct belanghebbende, altijd direct belanghebbende. 

Verweerschrift
Aangegeven wordt dat de bezwarenclausule abusievelijk niet is opgenomen in de brief van 13 no-
vember 2013. Van het schaden van belangen is volgens de Staten geen sprake omdat de heer De 
Kleine alsnog tijdig en volledig door de Statengriffier op de hoogte is gesteld van de rechtsmiddelen, 
waaronder de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar. 
Opgemerkt wordt dat de heer De Kleine diverse procedures heeft gevoerd met verschillende juridi-
sche grondslagen. De Rechtbank heeft zijn vordering tot betaling van schadevergoeding in behande-
ling genomen omdat een ieder een vordering voor betaling van vermeend geleden schade kan instel-
len. De Rechtbank heeft echter geoordeeld dat er geen causaal verband is tussen de gestelde schade 
en het handelen van de provincie. Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst was volgens de Recht-
bank te wijten aan de heer De Kleine zelf omdat hij instructies van zijn werkgever niet had opgevolgd 
en in de zaak bewust zijn eigen weg volgde. 
Dat de heer De Kleine in de bezwaarprocedure tegen zijn eerdere Wob-verzoek als belanghebbende 
is aangemerkt, betekent niet dat hij ook belanghebbende is bij een verzoek om opheffing van de opge-
legde geheimhouding. Kenmerkend voor de Wob is dat er geen belang hoeft te zijn.
Artikel 25, vierde lid van de Provinciewet bepaalt wie kan verzoeken om opheffing van de geheimhou-
ding. Deze bepaling richt zich primair tot de leden van PS nu het die leden zijn die worden beperkt in 
de mogelijkheid om in openheid over de stukken te debatteren. Onder verwijzing naar een uitspraak 
van de Raad van State van 18 september 2013 wordt opgemerkt dat alleen zeer uitzonderlijke om-
standigheden maken dat er sprake kan zijn van een ander als direct belanghebbende, namelijk als 
door het voortbestaan van de geheimhouding een derde rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. 
Hiervan is PS niet gebleken. De stukken waar de geheimhouding op rust, raken de belangen van de 
heer De Kleine niet direct. De heer De Kleine behoort niet tot de kring van geïnterviewde personen en 
het onderzoek was ook niet op hem gericht. Het onderzoeksrapport is tevens openbaar gemaakt. 
Ook wanneer de heer De Kleine wel als direct belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt, zou 
de gevraagde informatie op grond van de Wob en de Provinciewet niet kunnen worden geleverd. De 
geheimhouding rust op o.a. verslagen van besloten verhoren welke op grond van artikel 151c, lid 7 
van de Provinciewet niet openbaar kunnen worden gemaakt. Hierop rust geheimhouding van rechts-
wege en kan ook niet worden opgeheven. Overige stukken hebben betrekking op het overleg binnen 
de provinciale onderzoekscommissie. In het belang van een goed en zorgvuldig onderzoek moet een 
dergelijke commissie in vertrouwelijkheid intern kunnen communiceren en zich waar nodig laten advi-
seren. Een toegezegde vertrouwelijkheid moet gestand kunnen worden gedaan. Anders is de kans 
aanwezig dat een provinciale onderzoekscommissie minder goed en zorgvuldig onderzoek kan doen, 
waardoor het - uit oogpunt van democratische controle belangrijke - recht van de Staten in het geding 
komt. 
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Voorbereiding van het advies
De commissie heeft partijen in de gelegenheid gesteld in haar zitting van 13 januari 2013 te worden 
gehoord. Een verslag van deze hoorzitting treft u bijgaand aan.

Overwegingen van de commissie
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient een aanvrager belanghebbende te zijn bij een 
te nemen besluit. Provinciale Staten hebben de heer De Kleine niet aangemerkt als belanghebbende 
bij zijn verzoek om opheffing van de geheimhouding. Het bestreden besluit is daarmee geen besluit in 
de zin van de Awb. In verband met de ontvankelijkheid zal de commissie daarom allereerst beoorde-
len of de Staten op goede gronden tot dit oordeel zijn gekomen. 

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing 
van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Ingevolge het derde lid van dit artikel wordt onder aanvraag verstaan: een verzoek van een belang-
hebbende, een besluit te nemen.

Het verzoek van de heer De Kleine is gericht op het opheffen van de geheimhouding welke bij besluit 
van 9 juni 2009 op grond van artikel 25 van de Provinciewet door de Staten is opgelegd. De commis-
sie is het, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State d.d. 26 november 2005 (ECLI:NL:RVS:2005:AU5002), met de Staten eens dat de bepaling van 
artikel 25 van de Provinciewet zich primair richt tot degene aan wie de geheimhouding bij besluit van 
de Staten van 9 juni 2009 is opgelegd. De commissie stelt vast dat de heer De Kleine niet behoort tot 
de kring van personen op wie de geheimhoudingsplicht is komen te rusten. Uit de rechtspraak volgt 
dat een derde als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt als/wanneer diegene een zodani-
ge betrokkenheid heeft bij de stukken waar de geheimhouding op rust, dat hij door het besluit recht-
streeks in zijn belang wordt geraakt. 
De stukken waar op de geheimhouding rust betreffen o.a. vertrouwelijke verslagen, interviews onder 
ede en dergelijke van de provinciale onderzoekscommissie die ten grondslag hebben gelegen aan het 
onderzoeksrapport "Het lek onder de loep". De commissie stelt vast dat de heer De Kleine in het kader 
van dit onderzoek niet is geïnterviewd door de onderzoekscommissie, noch hebben deze stukken 
betrekking op hem. Uit het bezwaar en het ter zitting naar voren gebrachte is de commissie niet ge-
bleken van een zodanige betrokkenheid bij de stukken dat hij door de geheimhouding rechtstreeks in 
zijn belangen wordt geraakt. Dat de heer De Kleine betrokken is geweest bij het daar aan voorafgaan-
de onderzoek van Gedeputeerde Staten naar het lekken van het EuroChamp-rapport is onvoldoende 
om een rechtstreeks betrokken belang te ontlenen, terwijl dat wel is vereist voor het zijn van belang-
hebbende. Ook het feit dat de heer De Kleine in een Wob-procedure al eens als belanghebbende is 
aangemerkt leidt niet het oordeel dat hij belanghebbende is bij zijn verzoek tot opheffing van de ge-
heimhouding. In een Wob-procedure speelt het criterium van artikel 1:2 Awb geen rol aangezien een 
ieder Wob-verzoeken kan indienen. 

De commissie is dan ook van oordeel dat de Staten zich terecht op het standpunt hebben gesteld dat 
de heer De Kleine bij het verzoek om opheffing van de geheimhouding geen belanghebbende is in de 
zin van artikel 1:2 van de Awb. Nu de heer De Kleine geen belanghebbende is bij het verzoek om 
opheffing van de geheimhouding, is geen sprake van een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde 
lid, van de Awb. De afwijzing van dat verzoek is dan ook geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste 
lid, van de Awb. 
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Op grond van artikel 7:1 en 8:1 van de Awb kan alleen de belanghebbende in bezwaar en beroep 
opkomen tegen een besluit. Dit zou, gelet op het hiervoor gaande, ertoe leiden dat de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep niet openstaat voor de niet belanghebbende. Naar het oordeel van de com-
missie vindt de rechtsbescherming van een niet belanghebbende zijn oorsprong in artikel 6:2, aanhef 
en onder a, van de Awb. Op grond hiervan moet de brief, waarbij de heer De Kleine is aangemerkt als 
niet (direct) belanghebbende, voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep 
met een besluit gelijk worden gesteld. De wetsgeschiedenis stelt buiten twijfel dat dit artikelonderdeel 
mede betrekking heeft op de schriftelijke afwijzing van een verzoek van een niet-belanghebbende om 
een besluit te nemen (PG Awb II, p. 383-384). 

De commissie is niet tot een ander oordeel gekomen omtrent het niet belanghebbende zijn van de 
heer De Kleine. Het hiertegen gerichte bezwaar van de heer De Kleine is dan ook naar het oordeel 
van de commissie, als niet gericht tegen enig besluit, niet-ontvankelijk.

Aan dit oordeel doet niet af dat de heer De Kleine de vertegenwoordiging van PS in de bezwarenpro-
cedure in twijfel heeft gesteld. Ten overvloede overweegt de commissie hierover het volgende. 
Op grond van artikel 158, eerste lid, aanhef en onder f van de Provinciewet zijn Gedeputeerde Staten 
bevoegd te besluiten namens de provincie, Provinciale Staten, of Gedeputeerde Staten rechtsgedin-
gen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorberei-
ding daarop te verrichten, tenzij Provinciale Staten, voor zover het Provinciale Staten aangaat, in 
voorkomende gevallen anders beslissen. De commissie stelt dan ook vast dat GS bevoegd zijn in 
bezwaarprocedures het verweer namens PS te voeren. Dat niet alle Statenleden kennis hebben van 
het verweerschrift doet daar niet aan af. Het verweerschrift en de stukken zijn door GS gewisseld met 
de Statengriffier. Ook is het verweerschrift in overeenstemming met het Statenvoorstel en het door PS 
genomen besluit. Uit het Besluit overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte 
blijkt dat mevrouw Wilkens gemachtigd is op te treden in bezwaarprocedures en rechtsgedingen. Van 
een vertegenwoordigingsgebrek is dan ook geen sprake. 

Advies van de commissie
De commissie adviseert eenstemmig het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

Hoogachtend,
de Commissie  Rechtsbescherming

S.I. Mulder, secretaris H.W. Wieringa, voorzitter
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Commissie Rechtsbescherming 

Secretariaat:Postbus 122, 9400 AC Assen 

telefoon (0592) 365673 

rechtsbescherming@drenthe.nl 
 

 

 

Verslag van de openbare hoorzitting van de commissie ex artikel 7:7 van de Algemene wet bestuurs-

recht. De zitting is gehouden op 13 januari 2014 en betrof het bezwaarschrift van de heer G.W. de 

Kleine te Emmen van 2 december 2013. Het bezwaar is gericht tegen het besluit van Provinciale Sta-

ken van 13 november 2013, inzake de afwijzing van het verzoek van de heer De Kleine tot opheffing 

van de geheimhouding van het onderzoeksdossier EuroChamp 

 

Aanwezig de heer H.W. Wieringa, voorzitter; 

 mevrouw mr. H.D. Tolsma, commissielid; 

mevrouw mr. L.C. Commandeur, commissielid; 

de heer G.W. de Kleine, bezwaarmaker; 

 mevrouw A.M. Wilkens, namens Provinciale Staten; 

 mevrouw S.I. Mulder, secretaris. 

  

  

De VOORZITTER opent de zitting, stelt de leden van de commissie voor en legt het karakter van de 

bezwaarschriftenprocedure uit. Vervolgens stelt hij het bezwaarschrift aan de orde.  

 

De heer DE KLEINE merkt op dat Provinciale Staten (PS) geen ambtenaren aansturen en hij vindt het 

daarom bijzonder dat mevrouw Wilkens, die ook het verweer namens Gedeputeerde Staten (GS) 

heeft gevoerd, nu namens Provinciale Staten spreekt. Voordat het tot een inhoudelijke behandeling 

komt wil hij dan ook graag weten van wie zij mandaat heeft. Ook wil hij weten of het verweerschrift de 

goedkeuring heeft van PS. Volgens hem dragen de leden van PS geen feitelijke kennis van het ver-

weerschrift, maar draagt het uitsluitend de signatuur van de commissaris van de Koning, en kan nu 

niet namens Provinciale Staten gesproken worden.  

 

Mevrouw WILKENS legt uit dat is afgesproken dat op deze manier verweer wordt gevoerd. De Sta-

tengriffier heeft kennis van het verweerschrift en de stukken zijn met haar gewisseld. Zij houdt zich 

aan de afspraken die daarover zijn gemaakt. Daarnaast speelt dat zij inderdaad zelf weer het verweer 

voert. In de Provinciewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten belast zijn met het voeren van rechts-

gedingen en de handelingen ter voorbereiding daarvan. Het klopt dat zij ook namens GS verweer 

heeft gevoerd, alleen voert zij nu het verweer namens PS en dat is conform de wet.  

 

Desgevraagd bevestigt mevrouw WILKENS dat zij beschikt over een mandaat.  

 

De heer DE KLEINE zou graag zien dat het verweerschrift van Provinciale Staten niet ontvankelijk 

wordt verklaard.  

 

Na een schorsing heropent de VOORZITTER de hoorzitting en deelt mede dat het naar voren ge-

brachte geen aanleiding is de hoorzitting niet te vervolgen. In het advies zal de commissie terugkomen 

op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van PS. 

 

De heer DE KLEINE doet vervolgens het woord aan de hand van een pleitnota welke geacht wordt 

deel uit te maken van dit verslag. 
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Mevrouw WILKENS zegt dat het begrijpelijk is dat de heer De Kleine nu veel opvoert dat te maken 

heeft met de voorgeschiedenis. Het gaat in dit geval alleen om de vraag of de heer De Kleine terecht 

niet is aangemerkt als (direct) belanghebbende. Dat is een andere discussie dan bij voorbeeld de 

vraag of de heer De Kleine in dit dossier niet ergens een rol heeft gespeeld. In het verweerschrift 

wordt uitgelegd dat de beoordeling van het belanghebbend zijn in procedures verschillend kan liggen 

en dat moet worden gekeken tot welke doelgroep de bepaling is gericht. Dat is anders dan bij een 

Wob- of een civiele procedure. Hier gaat het om een bepaling die gericht is op de leden van Provincia-

le Staten en alle andere betrokkenen bij het dossier van de onderzoekscommissie. Het klopt dat de 

heer De Kleine een rol heeft gehad in het onderzoek van KMPG. In het onderzoek van de onder-

zoekscommissie en de stukken die daarop betrekking hebben ligt dat anders. Jurisprudentie bevestigt 

de lijn dat de bepaling in eerste instantie is gericht op leden van Provinciale Staten en andere betrok-

kenen. Dat kan alleen in uitzonderlijke gevallen anders zijn, maar dat is hier niet aangetroffen. De heer 

De Kleine is niet geïnterviewd door de onderzoekscommissie en er zitten geen documenten bij die 

rechtstreeks op hem betrekking hebben. Dat maakt het grote verschil.  

 

Mevrouw TOLSMA begrijpt dat het proces rondom EuroChamp veel effect heeft op de heer De Kleine, 

maar geeft aan dat de commissie moet beoordelen of hij juridisch belanghebbende is bij het verzoek 

om opheffing van de geheimhouding. Zij vraagt of het duidelijk is dat de betekenis van deze vraag een 

hele andere is dan de vraag of de heer De Kleine betrokken is geweest.  

  

De heer DE KLEINE begrijpt dit. Hij begrijpt ook dat GS met het advies van ProFacto proberen hem 

buiten de deur te houden. In dit advies valt niet te lezen dat hij geen direct belanghebbende is.  

 

Mevrouw TOLSMA vraagt op welk punt het advies volgens de heer De Kleine onjuist is.  

 

De heer DE KLEINE stelt dat op basis van dat advies niet de conclusie kan worden getrokken dat hij 

geen direct belanghebbende is omdat dat niet in het advies staat. In het Statendebat is de commissa-

ris vierkant achter de notitie (Statenvoorstel) gaan staan. Uit het verweerschrift blijkt niet, en daarom 

stelt hij ook dat het geen verweer is van PS, de worsteling in het debat. De fractievoorzitters van de 

PvdA en CU hebben daar gezegd dat ze het spoor eigenlijk bijster zijn en dat het juridische advies 

voor hen, om dezelfde reden als hij aangeeft, niet duidelijk is. 

 

De VOORZITTER merkt op dat het advies van ProFacto niet in stemming is gebracht, maar het voor-

stel van commissaris van de Koning.  

 

De heer DE KLEINE geeft aan dat er in het debat twijfels waren en dat wanneer hij elders duidelijk-

heid kreeg over zijn juridische status, het in een ander daglicht kwam te staan en opnieuw beoordeeld 

zou worden.  

 

Mevrouw COMMANDEUR geeft aan dat het ProFacto-advies bedoeld is om handvatten te geven aan 

Provinciale Staten om te beoordelen of de heer De Kleine belanghebbende is. In het advies staat ook 

dat over te weinig informatie wordt beschikt om daar zelf een uitspraak over te doen. In die zin klopt 

het dat in het advies niet met zoveel woorden staat dat de heer De Kleine geen belanghebbende is. 

Het advies schetst de juridische context.  
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De heer DE KLEINE ziet dat het advies politiek wordt gebruikt en dat de provincie er helemaal geen 

belang bij heeft dat de stukken openbaar worden.  

 

Mevrouw WILKENS geeft aan dat advies is gevraagd omdat naar die rechtsvraag zorgvuldig dient te 

worden gekeken. Het advies eindigt dan wel niet met een hele duidelijke conclusie, maar het geeft wel 

de rechtsgrondslagen en de doelstelling van het artikel aan. Het Statenvoorstel is niet alleen gericht 

op het advies, erop gelet dat in het voorstel ook jurisprudentie is betrokken van na de datum van het 

advies.  

 

De heer DE KLEINE zegt dat, gelet op het verloop van het Statendebat, voor hem de opening juist ligt 

in het politieke deel. Hij staat open voor mediation. Als het gaat om verhoren van ambtenaren begrijpt 

hij dat de vertrouwelijkheid blijft bestaan. Maar dit ligt anders als het gaat om politieke ambtsdragers 

en fractievoorzitters. 

 

In tweede termijn merkt de heer DE KLEINE op dat het geen enkele pas geeft hoe in het verweer-

schrift wordt ingegaan op het ontbreken van de bezwarenclausule. Hij wordt in procedures direct af-

gestraft als hij een dergelijke fout maakt. De wet geldt ook voor de provincie. Zoals het nu gegaan is, 

klopt het niet. Het zou mevrouw Wilkens sieren, als zij namens PS, excuses maakt.  

 

De VOORZITTER stelt vervolgens vast dat de gemaakte excuses worden aanvaard. 

 

De heer DE KLEINE geeft aan dat in het verweerschrift een kwalijke onjuistheid staat met betrekking 

tot het ontbinden van zijn arbeidsovereenkomst wat zijn eigen schuld zou zijn. Het is onjuist en kren-

kend en hij wil dat voor eens en altijd uit de wereld hebben. Deze passage viel binnen de reikwijdte 

van de ten overvloede. Hiervan heeft de kantonrechter in Emmen gezegd dat het volstrekt buiten de 

orde van de rechter was om ongevraagd en ten overvloede een beoordeling en kwalificatie te geven 

over een arbeidsrechtelijke zaak, terwijl in de procedure moest worden geoordeeld over een geschil 

tussen De Kleine en de provincie Drenthe/gedeputeerde. De behandelend rechter krijgt nog een sneer 

na dat hij ofwel geheel voorbij is gegaan aan de inhoud van bepaalde rechtsoverwegingen ofwel die 

rechtsoverwegingen op zichzelf en in hun onderlinge samenhang niet op juiste wijze heeft gewaar-

deerd. De heer De Kleine geeft aan het te waarderen als die passage wordt geschrapt, deze is feitelijk 

onjuist. 

 

Mevrouw WILKENS kan dit niet beoordelen omdat de provincie de beschikking die wordt aangehaald 

niet kent. Dit is ook logisch omdat het tussen de heer De Klein en zijn werkgever heeft gespeeld. De 

rechter heeft het inderdaad gezegd in een ten overvloede, dat maakt geen onderdeel uit van het ge-

schil. Wat bedoeld is in het verweerschrift aan te geven, is dat het feit dat er een einde is gekomen 

aan de arbeidsrelatie niet is gelegen in de sfeer waarover de heer De Kleine met de provincie proce-

deert.  

 

De heer DE KLEINE heeft zich ook verbaasd over het laatste blok op blad 3 van het verweerschrift. 

Dat komt erop neer dat wat de commissie ook adviseert, hij krijgt de stukken niet. Hij vindt dit niet 

kunnen. Zowel hij als de commissie worden niet serieus genomen. Tot slot citeert hij een zin daaruit 

“een door onderzoekscommissie toegezegde vertrouwelijkheid moet gestand worden gedaan”. Als het 

gaat om ambtenaren is hij het daar volstrekt mee eens.  
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Maar nu gaat het om hem zelf en vooral om de schending van de vertrouwelijkheid. Hij vindt het prima 

dat de provincie opkomt voor haar mensen, ze zijn alleen vergeten voor hem op te komen.  

 

Mevrouw WILKENS geeft aan dat met blok 3 meer bedoeld is om het kader aan te geven. 

 

De VOORZITTER deelt mee dat de commissie zich thans voldoende geïnformeerd acht. Na vastge-

steld te hebben dat er geen vragen of opmerkingen meer zijn en na in het kort het verdere verloop van 

de procedure te hebben geschetst, sluit hij de zitting. 

 

Aldus vastgesteld, 13 januari 2014 

 

Hoogachtend, 

de Commissie  Rechtsbescherming 

 
 

 

S.I. Mulder, secretaris H.W. Wieringa, voorzitter 
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