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Aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,
Westerbrink 1,

94OO AC ASSEN.

Onderwerp:gewijzigd Wob-verzoek (de eerdere email kan de prullenbak in) inzake de
nummerweergave dienstmobiele telefoongegevens van voormalig WD-gedeputeerde drs. T. Klip-
Martin over de maand november 2008.

Geacht college,

Hartelijk dank voor het'openbaar'maken van de dienstmobiele teleÍoongegevens van voormalig
VVD-gedeputeerde drs. T. Klip-Martin over de maand november 2008, zoals zij die moest indienen
bij de parlementaire enquête onderzoekscommissie Eurochamp in het voorjaar van 2009.

Spijtig is echter dat door uw college álle nummers waarmee Klip toentertijd teleÍonisch contact
heett gezocht, zijn weggelakt.

Begrip heb ik voor de weggelakte telefoonnummers die mij in het geheel niet aangaan.

Dat begrip kan ik niet opbrengen voor het feit dat de vele telefonische contacten tussen Klip en mij
in november 2008, ook slachtoffer zijn van de gretig gehanteerde zwarte stift,

Het dienstmobiele teleÍoonnummer van Klip was in november 2008:   .

Dat van mij:  

ln het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u als belanghebbende en
benadeelde met klem de nummerweergave van alle teleÍonische conversaties van Klip met mij
(dus ook haar sms-berichten), alsnog openbaar te maken en derhalve de verhullende zwarte stift
achterwege te laten.

Mocht u afuijzend reageren op mijn Wob-verzoek dan stel ik voor de gebruikelijke
bezwaarprocedure bijde Commissie rechtsbescherming over te slaan opdat ik de kwestie
rechtstreeks kan voorleggen aan de werkelijk onafhankelijke bestuursrechter.

De reden hiervoor is een proefondervindelijke:ondanks mijn karrenvracht aan onderbouwde
bezwaarschriften, schaart de aartsluie Commissie zich in het onnodig slepende en etterende
dossier Eurochamp gedwee achter de misleidende standpunten van uw college.

Zoals deze: de cruciale dienstmobiele telefoongegevens van Klip zijn reeds in 2009 op dwingende
last van de provider vernietigd;die aan uw Commissie en aan mij gedane mededeling van het
college onder leiding van de voormalige en gedwongen afgetreden commissaris van de koning(in)
Jacques ïichelaar, blijkt thans volstrekt onjuist en bijgevolg een bestuurlijke leugen te zijn geweest.

Bovendien is in het verleden meermaals ter zitting gebteken dat de steeds wisselende voorzitter
van het gezelschap quasi deskundigen het vertikt zich te verdiepen in de materie en dus uw
college adviseert met een schrijnend gebrek aan kennis. Voorbeeld: de dienstdoende voorzitler
heefi desgevraagd niet de moeite genomen de in 2017 vrijgegeven documenten inzake
Eurochamp door te spitten en dus op z'n merites te beoordelen.
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