
Hierbij verklaar ik, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld, geboren 17 maart 1962 te IJsselmuiden, Commissaris 
van de Koning in de provincie Overijssel, het volgende. 

In de loop van 2013 ben ik als Commissaris van de Koning benaderd door de directie van OAD. Gelet op 
het belang van werkgelegenheid in Overijssel trok het bestuur van Overijssel zich de belangen van OAD 
aan. Uit de contacten met OAD is mij toen gebleken dat er een groep Twentse Investeerders was, die 
bereid zou zijn om het busbedrijf van OAD over te nemen. Concreet is toen bemiddeld vanuit het college 
van Gedeputeerde Staten door OAD in contact te brengen met de heer M. Prins, directeur van PPM Oost, 
het participatiebedrijf van Oost N.V. 
De ontwikkelmaatschappij Oost N.V. heeft tot doel de economische ontwikkeling in Oost Nederland, 
onder meer door het versterken van de economische structuur en het stimuleren van innovatie. 
Aandeelhouders van Oost N.V. zijn het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en 
Overijssel. PPM Oost beheert innovatiefondsen en participeert daaruit in bedrijven. In totaal is de waarde 
van de fondsen meer dan 400 mio euro. In 2013 werden nieuwe participaties gedaan voor een bedrag 
van 45 mio euro. 
De gesprekken tussen OAD, de investeerders en PPM Oost hebben geresulteerd in de bereidheid van PPM 
Oost om 2,5 mio euro te investeren in het busbedrijf van OAD. Dat heb ik naderhand begrepen. In de 
gesprekken heb ik geen enkele rol gespeeld. Ook de omvang van de mogelijke participatie door PPM 
Oost was mij toen niet bekend. 

Op of rond 20 september 2013 werd ik opnieuw benaderd door de directie van OAD en vernam ik dat de 
overname van het busbedrijf door de groep investeerders waaronder PPM Oost, dreigde te mislukken. In 
dat proces kwam betekenis toe aan kredieten van de Rabobank aan OAD. Daarop heb ik opnieuw 
bemiddeld door contact te leggen met de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland, om het belang van 
het voortbestaan van OAD voor de werkgelegenheid te benadrukken en dat de betrokkenheid van PPM 
Oost serieus was. 
Ik heb geprobeerd contact te leggen met de heer S. Schat van Rabobank Nederland. Dat lukte niet. Ik 
ben toen later die dag terug gebeld door een andere bestuurder; ik meen dat het de heer J. van 
Nieuwenhuizen was. Die verzekerde mij dat OAD voldoende tijd zou worden geboden om de transactie 
met de groep investeerders rond te krijgen. 

Deze verklaring is opgesteld op verzoek van mr. T. de Waard, met het oog op overlegging aan de 
rechtbank. 

Opgemaakt te Zwolle op 8 september 2015. 

Commissaris van de Koning 
Mevrouw drs. A.Th.B. Bijlevi 
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