
Barendrecht, 06-01-2022

Betreft: Belangenverstrengeling Pondera bij windturbines Vaanplein - VERVOLG

Geachte wethouder,

Naar aanleiding van onze vragen, is het niet langer het geval dat  adviesbureau Pondera én de gemeente 
adviseert t.a.v. de MER-procedure en het bestemmingsplan én de ontwikkelaar STATKRAFT, die de tender 
gegund heeft gekregen om deze megawindturbines eventueel te ontwikkelen op locatie. 

Dank voor de beantwoording van onze vragen. Toch hebben wij nog enkele vervolgvragen.

Gevolgen teruggeven opdracht
In diverse uitingen van de gemeente en/of Pondera lezen wij dat Pondera de opdracht voor de MER heeft 
teruggegeven. Reeds veel eerder dit jaar heeft de gemeente Pondera de opdracht verstrekt om een 
wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden. Daar was € 30.000 mee gemoeid. 

1. Is de opdracht m.b.t. het bestemmingsplan nu ook volledig van de baan? 
2. Hoe ver waren de werkzaamheden m.b.t. het bestemmingsplan reeds gevorderd op het moment 

dat de schijn van belangenverstrengeling bekend werd? Hoeveel tijd was er al aan besteed en wat 
voor soort werk was er al verricht? 

3. Kunt u aangeven in hoeverre deze € 30.000 nu betaald moet worden of niet?
4. Wat zijn de gevolgen van het teruggeven van de opdracht door Pondera aan de gemeente voor de 

beoogde doorlooptijd en voor de (gebudgetteerde) kosten?

Verloop van de tender
5. Kunt u gedetailleerd uiteenzetten hoe in uw ogen de tenderprocedure bij Staatsbosbeheer / het 

NRIJ nu precies is verlopen? 
6. Waarom heeft de aanbesteding niet openbaar via Tendernet plaatsgevonden? 
7. Kunt u aangeven op basis van welke criteria Statkraft/Pondera de tender hebben gewonnen en hoe

zij gescoord hebben ten opzichte van alle andere partijen die in de race waren voor deze tender? 

8. Kunt u uitsluiten dat Pondera de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan als adviseur van de 
gemeente Barendrecht de afgelopen jaren ten aanzien van de ontwikkeling van windturbines 
Vaanplein, heeft ingezet om deze tender samen met Statkraft te winnen? 

a. Zo ja, hoe sluit u dat dan uit?
b. Zo nee, hoe kunt u dan garanderen dat de tenderprocedure eerlijk is verlopen?

9. Bent u het met ons eens dat het een zeer ongelukkige indruk geeft, dat de belangrijke externe 
adviseur van de gemeente Barendrecht ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van windturbines 
op Vaanplein, nu de partij is die de ontwikkeltender daar mede heeft gewonnen? 

10. Bent u bereid om in samenwerking met het NRIJ en Staatsbosbeheer een grondig onderzoek uit te 
voeren of hier belangenverstrengeling heeft plaatsgevonden en/of sprake is van oneerlijke 
bevoordeling van Statkraft/Pondera ten opzichte van andere geïnteresseerde partijen? 
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11. Bent u bereid om het NRIJ en Staatsbosbeheer gezien de gebeurtenissen te verzoeken om de 
tenderprocedure ongeldig te verklaren en deze opnieuw en nu zuiver te doorlopend?

12. Bent u bereid tenminste (te verzoeken om) de bezwaartermijn t.a.v. de tender (17 januari) te 
verlengen, dan wel de gunning aan te houden, totdat nader onderzoek is verricht?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris

Woordvoerder op dit dossier: Lennart van der Linden
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