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Inleiding 
 
Op 10 april 2014 heeft statenlid K. Vester een verzoek ingediend bij Provinciale Staten van Drenthe 
om de geheimhoudingsplicht voor de leden van de Onderzoekscommissie Eurochamp op te heffen. 
Dit verzoek is als bijlage bij dit statenstuk opgenomen. 
 
Aanleiding voor het verzoek is de bespreking in de staten op 12 maart 2014 van statenstuk 2014-611 
(Beslissing op bezwaar van de heer G. de Kleine), waarbij is besloten om het verzoek van de heer De 
Kleine niet ontvankelijk te verklaren. “De heer De Kleine zou geen belanghebbende zijn”, aldus de 
heer Vester in zijn verzoek van 10 april. Hij vervolgt: “Tijdens de bespreking heb ik niet op een voor 
mij juiste wijze het woord kunnen voeren en een bijdrage kunnen leveren aan de meningsvorming. 
Immers, als gewezen lid van de Onderzoekscommissie Eurochamp heb ik nog steeds 
geheimhoudingsplicht. Ik voel me hierdoor in ernstige mate beperkt in mijn functioneren als statenlid.” 
 
De heer Vester verzoekt de staten de geheimhoudingsplicht voor de leden van de 
onderzoekscommissie op te heffen, “zodat de leden vrij uit kunnen praten over de rol van de heer  
De Kleine.” 
 
Uit telefonisch overleg tussen de heer Vester en de Statengriffier blijkt dat concreet (en uitsluitend) 
opheffing bedoeld wordt van de geheimhouding van datgene wat binnen de commissie besproken is; 
niet de geheimhouding van (de onderliggende) stukken.  
 

Advies 

Het Presidium heeft in zijn vergadering van 14 april 2014 besloten het verzoek van de heer Vester op 
de agenda te plaatsen van de vergadering van Provinciale Staten van 28 mei 2014. Hiervoor is in 
overleg met de heer Vester en het presidium een statenstuk opgesteld met een procedureel karakter. 
 
Juridische context 
Het verzoek van de heer Vester heeft betrekking op het volgende. 
 
 “De leden van de onderzoekscommissie bewaren geheimhouding omtrent hetgeen hun tijdens een 
besloten zitting ter kennis komt. Artikel 91 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.” 
(artikel 12 lid 4 van de Verordening Onderzoekscommissie, 2003) 
 
Artikel 91 Provinciewet bepaalt dat een commissie zichzelf en betrokkenen geheimhouding kan 
opleggen over het in een besloten vergadering behandelde en aan de commissie overlegde stukken. 
Dit is door middel van bovenstaande bepaling concreet gemaakt voor de Onderzoekscommissie 
Eurochamp.  
 
Het derde lid van artikel 91 bepaalt dat indien de commissie zich ‘ter zake van het behandelde’ tot 
Provinciale Staten heeft gericht, de staten de geheimhouding kunnen opheffen. 
 
Onderwerp geheimhouding 
De geheimhouding ex artikel 91 heeft betrekking op álle vormen van informatie aan de staten over het 
door de commissie behandelde. Die behandeling hoeft niet altijd aan de hand van (geheime) stukken 
te hebben plaatsgevonden, terwijl de informatie aan de staten evenmin altijd schriftelijk hoeft plaats te 
vinden (MvT, KST II 1985-1986 19 403, nr. 3, p. 96). 
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Hiermee heeft de opheffing van de op basis van artikel 91 Provinciewet opgelegde geheimhouding 
niet tot gevolg dat de geheimhouding ten aanzien van de stukken komt te vervallen. Maar omdat het 
gaat ‘om alle vormen van informatie’ geldt, dat die informatie ook delen van de (besproken) inhoud 
van stukken kan betreffen.  
 
Bij de agendering van het verzoek van de heer Vester is als uitgangspunt genomen dat het verzoek 
uitsluitend betrekking heeft op het in besloten vergaderingen besprokene en niet op de aan de 
commissie overlegde documenten. 

Beoogd effect 

Afhandeling van het verzoek van de heer Vester. 

Praktisch 

Voor zover nodig en gewenst kan de heer Vester tijdens de behandeling van dit verzoek door de 
staten om een toelichting op het verzoek worden gevraagd. 

 

Bijlage 
- Verzoek van de heer K. Vester van 10 april 2014. 
 
 
 
Assen, 14 april 2014 
Kenmerk: 14/SG/201401050 
 
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 verzoek van statenlid K. Vester van 10 april 2014;  
 
gelezen het voorstel van het presidium van 14 april 2014, kenmerk 14/SG/201401050; 
 
gelet op artikel 91 lid 3 Provinciewet; 
 
gelet op artikel 12 lid 4 Verordening Onderzoekscommissie; 
 
 
BESLUITEN: 
 
de geheimhouding op te heffen omtrent het besprokene in de besloten vergaderingen van de 
toenmalige onderzoekscommissie Eurochamp. 
 
 
 
Assen, 28 mei 2014 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 



Schipborg 10-4-2014 

 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 

Op 12 maart 2014 is het statenstuk 2014-611 besproken  en is er besloten om 
het verzoek van de heer De Kleine niet ontvankelijk te verklaren.[Besluit J-4] 
De heer De Kleine zou geen belanghebbende zijn. 
Tijdens de bespreking heb ik niet op een voor mij juiste wijze het woord kunnen 
voeren  en een bijdrage kunnen leveren aan de meningsvorming.  
Immers als gewezen lid van de onderzoekscommissie Eurochamp heb ik nog 
steeds geheimhoudingsplicht.  
Ik voel me hierdoor in ernstige mate beperkt in mijn functioneren als statenlid. 
Ik verzoek u de geheimhoudingsplicht voor de leden van de 
onderzoekscommissie op te heffen, zodat de leden vrij uit kunnen praten over de 
rol van de heer De Kleine. 

Ko Vester Statenlid SP 
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