
Reacties partijen Provinciale Staten over relatie Berenschot en De Boer 

Van de dertien partijen in Provinciale Staten hebben er elf gereageerd op vragen van RTV Noord 

over de relatie tussen bureau Berenschot en Gerard de Boer, directeur van marketingbureau Initio. 

Dit bureau is verantwoordelijk voor uitvoering van de campagne TopDutch. 

‘Mag geen sprake van belangenverstrengeling zijn’ 

Van de zes coalitiepartijen in Provinciale Staten reageren er vijf. GroenLinks, de grootste fractie in 

Provinciale Staten vindt het lastig om een oordeel te vellen. ‘Ik heb niet de indruk dat er als 

gastspreker vanuit TopDutch is geacteerd. Uiteraard mag er geen sprake zijn van 

belangenverstrengeling, wij zullen dit ook kritisch bewaken. Dat er scherp op dit onderzoek gelet 

wordt, is begrijpelijk vanwege de schijnbare onmin tussen een aantal betrokken partijen.’  

De PvdA, met vijf zetels de tweede partij, is eveneens niet van mening dat er sprake is van 

belangenverstrengeling. 

‘Lezingen hoeven onafhankelijkheid niet in de weg te staan’ 

De ChristenUnie en D66 vinden het van belang dat er een goed en onafhankelijk rapport komt over 

de resultaten van TopDutch. ‘De lezingen van de heer De Boer in opdracht van Berenschot hoeven de 

onafhankelijkheid niet in de weg te staan. Maar het is goed daar scherp op te zijn en het is belangrijk 

dat Berenschot daar zelf ook scherp op is’, vindt de ChristenUnie.  

D66: ‘Wat ons betreft is er op dit moment nog geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid 

van het onderzoek van Berenschot.’ De VVD laat op haar beurt in een reactie weten eerst vragen te 

stellen aan het college van Gedeputeerde Staten, voordat het een inhoudelijk oordeel zal vellen. 

‘Provincie had zich op de hoogt moeten stellen’ 

De oppositie vindt voor het overgrote merendeel dat er wel sprake is of kan zijn van 

belangenverstrengeling. Volgens Forum voor Democratie, de grootste oppositiepartij met vijf zetels, 

is het van belang om te weten dat er een relatie is tussen Initio-directeur Gerard de Boer en het 

bureau van Berenschot. 

 

‘Gerard de Boer is in zijn rol als directeur van Initio uiteraard vrij om met iedereen zakelijke 

connecties aan te gaan, ook met Berenschot. Heel anders wordt het echter als Berenschot vervolgens 

wordt gevraagd op te treden om De Boer en Initio te beoordelen. De provincie had zich hiervan op de 

hoogte moeten stellen, alvorens de opdracht aan Bureau Berenschot te verstrekken’, laat de partij in 

een reactie weten.  

‘Voor Forum voor Democratie is het van belang dat het onderzoek naar de effectiviteit van TopDutch 

onafhankelijk, grondig en juist wordt uitgevoerd. Hier rijst het vermoeden van 

belangenverstrengeling en staat het vertrouwen op een gedegen onderzoek in de weg. De provincie 

had deze opdracht niet moeten verstrekken aan bureau Berenschot en wij betreuren de gang van 

zaken.’ 

‘Indruk van belangenverstrengeling had al voorkomen moeten worden’ 

De SP, de tweede oppositiepartij met vier zetels, is eveneens van mening dat Berenschot de relatie 

met Gerard de Boer had moeten melden bij het accepteren van de opdracht.  

‘Op zich is er niet veel mis met het tegen betaling verzorgen van een college of een praatje’, laat 

fractieleider Jan Hein Mastenbroek weten. ‘Berenschot en De Boer hebben echter kennelijk een 

meer dan incidentele zakelijke band. Dat is heel relevant, omdat daardoor de indruk kan ontstaan dat 

er sprake is van belangenverstrengeling. Zelfs die indruk moet al voorkomen worden. Wij  gaan ervan 



uit dat, indien dit bekend was geweest bij het college, er voor een ander bureau gekozen was.’ 

‘Daarmee is het dus ook een gegeven dat Berenschot dit onderzoek niet kan voortzetten. Ook zij 

zouden iedere zweem van belangenverstrengeling moeten willen voorkomen. Ten slotte is het ook 

voor De Boer zelf niet goed als Berenschot zich niet terugtrekt; dan zal een rapport nooit meer 

serieus genomen worden, wat daar ook in staat.’ 

‘Voorkeur om het onderzoek door een ander bureau te laten uitvoeren’ 

Groninger Belang vindt het belangrijk om te weten dat er een relatie is tussen De Boer en 

Berenschot. ‘Daardoor zal er extra kritisch naar de resultaten van het onderzoek van Berenschot 

worden gekeken.’ 

 

‘Het hoeft niet zo te zijn dat iemand, die betaald wordt om te spreken voor Berenschot, bevoordeeld 

zou worden voor een onderzoek’, legt Bram Schmaal uit. ‘Maar om het zuiver te houden heeft het 

wel de voorkeur om het onderzoek door een ander bureau te laten uitvoeren.’ 

‘Dit heeft de schijn van belangenverstrengeling’ 

De PVV vraagt zich af of Bureau Berenschot nog een objectief oordeel kan vellen, nu bekend is dat De 

Boer en Berenschot een band hebben. ‘Dit heeft de schijn van belangenverstrengeling’, zegt Statenlid 

Dennis Ram in een reactie. ‘Wij vragen ons af waarom de provincie dit toestaat en waarom de 

provincie hier medewerking aan verleent. Wie heeft Berenschot voorgesteld als onderzoeksbureau 

en waarom?’ 

 

Volgens Ram lijkt de relatie onderdeel te zijn van een patroon. ‘De advocaat van Gerard de Boer is op 

een gegeven moment ook voorzitter geworden van TopDutch, toen een andere ondernemer 

problemen aan de kaak stelde.’ Ram vindt dat Berenschot het onderzoek moet teruggeven. ‘Er moet 

een onafhankelijk onderzoek worden gestart vanuit Provinciale Staten van de provincies Groningen, 

Friesland en Drenthe.’ 

‘Onafhankelijkheid is sowieso ver te zoeken’ 

De Partij voor het Noorden is eveneens van mening dat het van belang is om te weten dat er een 

relatie is tussen Bureau Berenschot en Gerard De Boer. 

 

‘Wij keuren het af dat er een band is tussen De Boer en Berenschot’, zegt Statenlid Leendert van der 

Laan. ‘Het verbaast ons niets in dit dossier, dat steeds ‘pikanter’ aan het worden is. De 

onafhankelijkheid is sowieso ver te zoeken. De hele gang van zaken omtrent TopDutch ligt al 

maanden onder een vergrootglas. Het onderzoek dat nu wordt geïnitieerd voelt als: ‘Wij van WC-

Eend adviseren WC-Eend.’ 

‘Onafhankelijk onderzoek moet ook echt onafhankelijk zijn’ 

Ankie Voerman, Statenlid voor Partij voor de Dieren, vindt dat gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) 

zich beter had moeten laten informeren. 

 

‘Wulfse reageert wel heel gemakkelijk. Een onafhankelijk onderzoek moet ook echt onafhankelijk 

zijn. Bureau Berenschot is volgens haar teveel ‘verknoopt met TopDutch om daar nog een eerlijke kijk 

op te kunnen geven en zou dat onderzoek niet meer moeten uitvoeren. Dit heeft op zijn zachtst 

gezegd de schijn van belangenverstrengeling. Dit is een vreemde situatie.’ 

 

De fracties van CDA en 50 Plus hebben niet gereageerd op vragen van RTV Noord. 


