
provinciehuis Westerbrink 1, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 

0592 • 36 H 55 

Aan: 

Assen, 12 maart 2019 
Ons kenmerk 11/5.9/2019000680 
Behandeld door 

provincie l,renthe 

0592) __ _. 
Onderwerp: Wob-verzoek bestuurlijke overleggen over de ijsbaan te Hoogeveen 

Geachte 

Per e-mail van 23 januari 2019 hebt u ons in het kader van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (Wob) verzocht u te informeren over de overleggen die sinds 1 januari 2018 
gevoerd zijn over de te realiseren kunstijsbaan te Hoogeveen. Uw verzoek heeft 
betrekking op zowel bestuurders, ambtenaren als Statenleden. Provinciale Staten 
hebben de afdoening van het Wob-verzoek in handen gesteld van ons college, voor 
zover het Wob-verzoek betrekking heeft op documenten die onder Provinciale Staten 
berusten. 

Hieronder komen wij zoveel als mogelijk tegemoet aan uw verzoek aangaande ge
sprekken van gedeputeerden, ambtenaren en Statenleden over dit onderwerp. 

Wob-verzoek 

In het kader van de Wob geven wij u inzicht in de agenda van de betrokken be
stuurder gedeputeerde Jumelet en de behandelend ambtenaar. Uit deze agenda's zijn 
de volgende overleggen over de ijsbaan terug te halen. 

Bestuurlijk 

Datum: 30 mei 2018 
Plaats: Hoogeveen 
Deelnemers: gedeputeerde Jumelet, wethouder Slomp en ambtelijke ondersteuning 
Onderwerp: overleg 

Datum: 10 juli 2018 
Plaats: Assen 
Deelnemers: commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma, gedeputeerde Jumelet, 
burgemeester Loohuis, wethouder Slomp en ambtelijke ondersteuning 
Onderwerp: overleg 



Datum: 17 oktober 2018 

Plaats: Assen 
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Deelnemers: commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma, gedeputeerde Jumelet, 

burgemeester Loohuis, wethouder Slomp en ambtelijke ondersteuning 

Onderwerp: gesprek inzake ijsbaan 

Datum: 9 januari 2019 

Plaats: telefonisch overleg 

Deelnemers: gedeputeerde Jumelet en wethouder Slomp 

Onderwerp: telefonisch overleg inzake ijsbaan/ zwembad 

Datum: 15 januari 2019 

Plaats: Hoogeveen 

Deelnemers: gedeputeerde Jumelet, wethouder Slomp en ambtelijke ondersteuning 

Onderwerp: overleg ijsbaan/zwembad 

Ambtelijk 

Datum: 17 juli 2018 

Plaats: Assen 

Deelnemers: ambtelijke ondersteuning provincie Drenthe en gemeente Hoogeveen 

Onderwerp: kennismaking 

Datum: 15 november 2018 

Plaats: Hoogeveen 

Deelnemers: ambtelijke ondersteuning provincie Drenthe en gemeente Hoogeveen 

Onderwerp: ijsbaan 

Datum: 19 december 2018 

Plaats: Hoogeveen 

Deelnemers: ambtelijke ondersteuning provincie Drenthe en gemeente Hoogeveen 

Onderwerp: proces ijsbaan 

Statenleden 

Datum: 9 oktober 2018 

Plaats: Assen 

Deelnemers (vanuit Provinciale Staten): de heer F. Duut, de heer J. Smits, mevrouw 

R.S. Goettsch, de heer M.A.M. Berends, mevrouw M. Bakker, de heer S.J. Vegter, de 

heer B. van Dekken, mevrouw A.E. van der Ham, mevrouw B. van den Berg-Slagter, 

de heer F. van de Pol, de heer J. Vester, de heer H.J. Pragt, de heer B. Vorenkamp, 

en de heer H. Reinders. 

Onderwerp: bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot het project kunst

ijsbaan/zwembad (uitnodiging bijgevoegd) 

Informatieverzoek: 

Daarnaast hebt u gevraagd om een beschrijving van de inhoud van de gevoerde ge

sprekken. Van deze gesprekken zijn geen verslagen gemaakt. In het kader van de 

Wob kunnen wij u hierover dan ook geen documenten toesturen. Uw verzoek behan

delen wij voor dit onderdeel daarom niet als een WOB-verzoek maar als een infor

matieverzoek. Hieronder geven wij kort de inhoud van de gesprekken weer. Omdat dit 

geen Wob-verzoek is, is deze informatie niet vatbaar voor bezwaar. 
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Kennismaking ambtelijke ondersteuning 

Kennismaking nieuwe portefeuillehouder ijsbaan in 

Hoogeveen 

Voortgang realisatie ijsbaan Hoogeveen en samenvoeging 

project ijsbaan en zwembad 

Onderzoek van de Rekenkamercommissie van Hoogeveen 

over ijsbaan 

Informeren over voortgang project en uitvoering motie 

Voorbereiding bestuurlijk overleg 

Uitnodiging van de gemeente Hoogeveen voor bestuurlijk 

overleg inzake voortgang realisatie ijsbaan Hoogeveen 

Bespreken voortgang project en uitkomsten voorlopig 

ontwerpfase 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

km/coll. 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van ver

zending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedepu

teerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. 

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar 

www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure. 




