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Aanbestedingen Berckepoort 
en Biesboschhal 
 
Geacht College, 
 

Namens de fractie Beter Voor Dordt willen wij u de volgende artikel 40 vragen voorleggen. 

Betreffende aanbestedingen Berckepoort en Biesboschhal. 

  

N.a.v. Raadsinformatiebrief d.d. 2 november 2021 
Enkele passages uit de raadsinformatiebrief: 

Uw raad heeft besloten om een openbare aanbieding van de Berckepoort en Biesboschhal te starten om 

partijen op basis van onderbouwde plannen een kans te geven deze objecten van de gemeente te verwerven. Er 

zijn kaders meegegeven waaraan biedingen moeten voldoen. 

Diverse partijen hebben zich voor beide objecten ingeschreven met een bod en een plan. In beide trajecten is 

inmiddels duidelijk geworden dat het nodig is de beide procedures opnieuw in de markt te gaan zetten. 

De conclusie kan daarom niet anders zijn dan de aanbieders te melden dat er geen gunningsbeslissing is 

gevallen. De gemeente zal separaat aan elke van de aanbieders aangeven op welke gronden hun bieding niet als 

geldig kon worden aangemerkt en daarom moest worden uitgesloten van deelname. Het is de intentie van de 

gemeente om na het doorvoeren van enkele aanpassingen een nieuwe verkoopprocedure op te starten. 
Welke kosten zijn verbonden aan het proces? 

De kosten van het verkoopproces kunnen worden gedekt uit de reguliere budgetten. 

 

De fractie Beter Voor Dordt heeft hierover de volgende vragen: 

 
1. Waarom is door het college niet zorgvuldig gehandeld richting de diverse aanbieders? 
2. Wat gaat het college doen aan een betere beoordelingsmethode om een duidelijke en onbetwistekeuze te 

maken? 
3. Hoe gaat het college er volgend keer voor zorgen dat het verkoopproces juridisch sluitend is en geen 

verdere vertraging oploopt door processen van ontevreden niet gekozen partijen? 
4. Kan het college vermelden wat de kosten tot op heden zijn en uit welke reguliere budgetten de 

dekking komt en wat het saldo van die budgetten zijn? 
5. Worden de partijen die o.b.v. de aanbesteding kosten hebben gemaakt nog gecompenseerd? 
6. Is het college zich bewust van het feit dat dit het vertrouwen van partijen in de Dordtse politiek een slecht 

imago geeft? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Beter Voor Dordt 

 

Glen Nederhof, Jan Willem Wringer, David Schalken-den Hartog 
 

 
 


