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Aanbesteding zwembaden van Palland en de Paasberg. 
 
NB: gesproken tekst (video/geluidsopname) is geldend 
 
Voorzitter, 
 
Aanbestedingstraject zwembaden Oude-IJsselstreek, geen zuivere koffie of klare wijn !!. 
 
Hierbij is de betekenis van geen zuiver koffie: daar is iets niet in orde en de definitie van 
klare wijn is: proberen duidelijkheid scheppen en rechtzetten wat onjuist is. 
 
Voordat ik inga op het aanbestedingstraject heb ik behoefte om het traject te schetsen wat 
we hebben doorlopen. 
 
Deze raad een besluit genomen t.a.v. een bezuinigingstaakstelling m.b.t. de drie 
gemeentelijke zwembaden in Oude IJsselstreek. De belangrijkste uitgangspunten en 
randvoorwaarden t.a.v. deze taakstelling waren: 

- de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan de zwembaden dient met ingang van 2015 
ten opzichte van 2010 een bezuiniging van € 600.000, te worden gerealiseerd; 

- de doelgroepen die op dit moment gebruik maken van de huidige zwembaden in de 
gemeente, moeten ook in de toekomstige situatie worden gefaciliteerd; 

- de gemeente exploiteert geen zwemvoorzieningen meer in eigen beheer; 
- Er dient uiteindelijk ten minste één zwemvoorziening in de gemeente Oude 

IJsselstreek aanwezig te zijn c.q. te blijven. 
 
Lokaal Belang is vanaf de start van de zwembaddiscussie voorstander geweest van het 
openhouden van minstens één, maar indien mogelijk, meerdere zwembaden. In een brief 
van februari 2013 hebben wij het college al gevraagd om een aantal scenario’s door te 
rekenen. 
 
Na diverse raadsrotondes, raadsvergaderingen en andere overlegvormen, heeft de raad in 
september 2013 een besluit genomen om te starten met de aanbesteding van het Van 
Pallandtbad en De Paasberg. Dit omdat het openhouden van twee baden een realistische 
optie bleek. Het zwembad de Blenk verloor hierdoor haar reguliere zwembadfunctie, maar 
via een apart traject wordt nog bekeken welke toekomstmogelijkheden er nog voor dit bad 
zijn. 
 
Basis voor het aanbestedingstraject is de besluitvorming in de raadvergadering van 19 
september 2013. In deze vergadering zijn de bestekken, de aanwijzing van bureau Andres 
als procesbegeleider en de instelling en samenstelling van de selectiecommissie, met 
instemming van alle raadsfracties vastgesteld. 
 
Er zijn 8 partijen die hebben ingeschreven op beide baden. Vier partijen voor het Van 
Pallandtbad en 4 partijen voor De Paasberg. 
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De procedure voor het Van Pallandtbad verloopt zonder incidenten en volgens schema, 
maar voor het traject van zwembad De Paasberg ligt dit anders.  
 
November 2013 ontstaat er commotie omdat Adres in de 2e nota van inlichtingen op een 
gestelde vraag het antwoord geeft dat: de inzendingen voor zwembad De Paasberg worden 
beoordeeld op optie A. In het bestek staat vermeld dat de gunning zal plaatsvinden aan de 
economisch meest voordelige inschrijving. 
  
Maar beoordelen op basis van variant A, is wat Lokaal Belang betreft, niet hetzelfde als 
gunnen op basis van variant A. We hebben als raad niet voor niets verzocht om op twee 
opties te laten inschrijven, dus ook met behoud van het buitenbad. Als raad en college 
hadden we het bestek duidelijker moeten laten zijn op dit punt. Lokaal Belang wil gewoon 
“waar voor haar geld” en binnen het beschikbare budget van € 660.000 zo breed mogelijke 
zwemvoorzieningen.  
 
Al voor de jaarwisseling kwamen er geluiden van de van stichting i.o. zwembaden en 
sporthal de Paasberg dat men zich zorgen maakte over hun inschrijving, omdat men alleen 
wilde inschrijven voor optie B, omdat de optie A, (met sloop van het buitenbad) voor hen een 
onbespreekbare variant was. 
 
Wethouder van Balveren heeft toen via de mail aangegeven dat wanneer het lokale initiatief 
alleen inschrijft voor optie B, dit kan worden herleid naar een inschrijving voor optie A. 
 
Ook heeft de wethouder aangegeven, dat wanneer optie B, met behoud van het buitenbad, 
financieel mogelijk is, er hiervoor wordt gekozen. Wij zien dit als een handreiking om het 
lokale initiatief toch “in de race” te houden. De vraag blijft wel of deze interventie van de 
wethouder de onduidelijkheid en/of verwachtingen bij de stichting niet alsnog groter heeft 
gemaakt. 
 
We hebben ons gestoord aan de houding van D66, die voor de sluitingsperiode van in de 
inschrijving, begin januari al riep, dat de procedure mogelijk gestopt moest worden. Voor 
Lokaal Belang is dit volstrekt onbegrijpelijk. U heeft zelf het bestek vastgesteld en de 
inhoudelijke plannen van de inschrijvers waren er nog niet. Op basis van welke informatie 
had u dit willen doen. Voor ons is dit onnodig olie op het vuur gooien in een gevoelig dossier. 
 
Op 6 januari was de sluiting van de inschrijving. De vier inschrijvers voor het Van 
Pallandtbad in Varsseveld voldeden aan de criteria en werden uitgenodigd voor een nadere 
presentatie van de plannen. Drie inschrijvers voor de Paasberg kregen eveneens een 
dergelijke uitnodiging. Alleen het plan van stichting i.o. zwembaden en sporthal de Paasberg, 
zou volgens de selectiecommissie niet voldoen aan het bestek en werd daarom uitgesloten 
van de verdere procedure. 
 
Wat is er dan misgegaan met het lokale initiatief mbt zwembad De Paasberg?  
De selectiecommissie concludeert dat de kaders van het bestek m.b.t. optie B, niet 
overeenkomen met het ingediende plan. De stichting is het hier niet mee eens en zegt dat ze 
creatief is omgegaan met de elementen in het bestek, op zich kan dit ook, omdat dit namelijk 
in het bestek is vermeld. 
 
Uiteindelijk hebben 7 inschrijvingen de 1e toets van de beoordeling doorstaan en hebben 
hun plan mogen presenteren. Vervolgens was het een taak van de selectiecommissie om het 
beste plan te kiezen, dat past binnen de door de raad gestelde kaders. Op 16 januari 2014 
heeft het college, op voordracht van de selectiecommissie, een voorlopig besluit genomen 
om de beide baden te gunnen. 
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Voorzitter, er zijn veel publicaties geweest in de media, met veel informatie, over het traject 
van aanbesteding en ingediende plannen. Het vervelende was dat deze informatie niet 
eensluidend was en er daardoor onduidelijkheid en verwarring is ontstaan. Onze inwoners 
hebben recht op duidelijkheid, daarom kom ik nu terug op de titel van mijn betoog:  
 
Is het aanbestedingstraject van de zwembaden en sporthallen in de Oude-IJsselstreek 
een zaak van onzuivere koffie, of klare wijn? 
 
De fractie van Lokaal Belang komt tot de volgende conclusies, na hoor en wederhoor van 
diverse partijen en met gebruikmaking van alle informatie die openbaar is: 
 
Is hier sprake van onzuivere koffie? 
 
Wat er in de aanbestedingsplannen moest staan was voor alle inschrijvers duidelijk, dit staat 
namelijk duidelijk in het bestek. Meedoen aan een inschrijving, betekent accepteren van de 
spelregels, de aanbestedingswet is hier duidelijk in. In deze spelregels is ook een procedure 
opgenomen die kan worden toegepast bij geschillen. Voor vragen en/of onduidelijkheden 
over het bestek zijn er drie informatierondes geweest, waarin alle inschrijvers antwoord 
hebben gekregen op gestelde vragen. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om te bewaken wanneer het toepassen 
van creativiteit in plannen overgaat in het afwijken van het bestek.  
Dit is belangrijk, omdat er anders geen enkele vergelijkingsmogelijkheid bestaat tussen de 
diverse ingediende plannen. Iedereen moet immers een eerlijke kans krijgen.  
 
Wanneer men van mening is dat een uitsluiting onterecht is, kan men hiertegen bezwaar 
maken, dit is namelijk een onderdeel van de spelregels. De aanbestedingswet maakt geen 
verschil of je een landelijk of lokaal initiatief bent.  
Door dit bezwaar aan te tekenen wordt duidelijk of een plan voldoet aan de gestelde criteria, 
nu blijft dit boven de markt hangen. 
 
Er is veel gedoe geweest over de rol van bureau Andres. Maar bureau Andres had een rol 
scheidsrechter, die er voor moet zorgen dat alle wettelijke regels rondom de 
aanbestedingsprocedure correct worden uitgevoerd. Een scheidsrechter moet boven de 
partijen staan en dat is soms geen gemakkelijke klus.  
Hetzelfde geldt voor de keuze die leden van de selectiecommissie moeten maken. 
 
Sommige leden van de selectiecommissie en het bureau Andres worden beticht van 
onkunde en het niet onpartijdig zijn. Hiermee raak je het hart van de mens en zijn of haar 
integriteit. Zonder overtuigende bewijzen kan en mag dit niet breed worden uitmeten in 
media en mails. Volgens Lokaal Belang ontbreken de bewijzen hiervoor en nemen wij hier 
ten stelligste afstand van.  
 
Wij constateren dat het proces van de aanbesteding overeenkomstig de procedure is 
verlopen. Een inhoudelijke toetsing of vergelijking van plannen, was gelet op de regels van 
de aanbestedingswet niet mogelijk, omdat door deze wet geheimhouding wordt opgelegd 
aan specifieke informatie. Ook raadsleden hebben geen toegang tot deze informatie. 
 
De fractie van Lokaal Belang kan dan ook niet anders dan constateren dat er binnen het 
proces van het aanbestedingstraject geen sprake is van onzuivere koffie. 
 
Ten aanzien van de klare wijn: 
 
Mijn fractie en ik denk ook de gehele raad is zeer verheugd met initiatieven vanuit onze 
inwoners. Daarom waarderen wij het zeer dat er zowel in Varsseveld als in Terborg/Silvolde 
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in samenwerking met de belangenverenigingen, ondernemers en inwoners lokale plannen 
zijn ingediend, waarvoor onze waardering en dank.  
 
Dergelijke initiatieven verdienen altijd een eerlijke kans en waar mogelijk extra 
ondersteuning. Anders dan bij lokale plannen, waar de gemeenteraad kaders voor kan 
stellen, gelden bij aanbestedingsprocedures echter de strenge wettelijke regels. We mogen 
daarom in deze aanbestedingsprocedure niet positief discrimineren, ook al zouden we dit 
graag willen. 
 
Door deze aanbestedingsprocedure vraagt de fractie van Lokaal Belang zich wel af, hoe 
aanbestedingstrajecten zich verhouden ten aanzien van de huidige participatiegedachte en 
samenwerking met onze inwoners. Wij willen hierover binnenkort in gesprek met onze 
inwoners en belangenverenigingen, de nieuwe raad, en het nieuwe college.  
 
Uiteraard zijn wij, net als de lokale initiatiefnemers benieuwd, waarom de keuze niet op hun 
plan is gevallen. Duidelijkheid krijgen we pas nadat de definitieve gunning heeft 
plaatsgevonden. Op dat moment worden de plannen van de winnende inschrijvingen 
openbaar en kunnen andere inschrijvers een vergelijking maken met het door hun 
ingediende plan. Tot die tijd zijn vergelijkingen, tussen de ingediende plannen niet mogelijk. 
uitspraken en publicaties hierover zijn ook niet mogelijk omdat men appels vergelijkt met 
peren. 
 
Voorzitter, en we begrijpen de teleurstelling bij de initiatiefnemers. Er is immers veel tijd, 
energie en enthousiasme ingestoken in de plannen. Het dubbele gevoel overheerst, van aan 
de ene kant het verheugd zijn dat exploitatie van de sporthallen en de zwembaden kan 
worden voortgezet en anderzijds de gemiste kans om een burgerinitiatief te honoreren. 
 
Voor Lokaal Belang staat één ding voorop en dat is het belang van onze inwoners. Zij willen 
dat zwemvoorzieningen behouden blijven. Dit is dan ook waar Lokaal Belang zich voor 
inspant. 
 
Daarom kunnen wij niet anders dan tevreden zijn met de uitkomsten van deze aanbesteding 
en het collegebesluit: 
 
waarbij zwembad en sporthal van Palland zal worden gegund aan Hydra sportbeheer B.V. 
en het zwembad en sporthal De Paasberg aan Laco Nederland b.v. in combinatie met Wind 
Design & Build b.v. 
 
Door dit besluit blijven: 

- De zwembaden Van Pallandtbad en het buitenbad De Paasberg behouden. 
- Zwembad de Paasberg wordt uitgebreid met een nieuw binnenbad. 
- Er wordt voldaan aan de financiële kaders die de raad heeft gesteld 
- Er blijft werkgelegenheid behouden voor het grootste deel van de huidige 

medewerkers van de zwembaden (15 FTE)  
- Alle doelgroepen kunnen worden bediend. 

 
Een mooi resultaat, waarmee onze inwoners en verenigingen weer jaren vooruit kunnen. Er 
is dus geen sprake van een winnend plan, maar een overwinning voor onze inwoners. 
 
Er leeft nog enige zorg over de wijze waarop de baden en de sporthallen na de overdracht 
worden geëxploiteerd. We willen ook proberen deze zorg weg te nemen door het indienen 
van een motie, dit doen we mede namens het de namens het CDA, de Pvda en de VVD. 
 
Voorzitter, met deze bijdrage hoopt Lokaal Belang te hebben bijgedragen aan duidelijkheid 
en dus klare wijn. 
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Bijlage: Motie 
 
Onderwerp: Aanbestedingen zwembaden/sporthallen Van Pallandt en de Paasberg. 
 
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 
30 januari 2014, 
  
Overwegende dat: 

• de aanhoudende onrust over het collegebesluit, gevoed door diverse publicaties, het 
noodzakelijk maakt de resultaten van de aanbesteding van de zwembaden en 
sporthallen ‘Van Pallandt’ en ‘De Paasberg’ van 16 januari 2014, in een motie samen te 
vatten.  

  
 Concludeert dat: 

• onze inwoners gebaat zijn bij duidelijkheid over de toekomst van de zwemvoorzieningen 
in de Oude IJsselstreek;  

• het collegebesluit past binnen de kaders die de raad heeft gesteld; 

• sport- en zwemvoorzieningen ‘Van Pallandt’ en ‘De Paasberg’ (sporthallen én 
zwembaden) de komende 10 jaar beschikbaar blijven en laagdrempelig toegankelijk en 
bereikbaar zijn voor zowel de individuele inwoners van Oude IJsselstreek en 
omstreken, als voor sportverenigingen, diverse doelgroepen en maatschappelijke 
instellingen; 

• om de maatschappelijke functie van het zwembad en sporthal gestalte te blijven geven 
en een laagdrempelige toegang te waarborgen, er wordt aangesloten bij regionaal 
gemiddelde tarieven. 

 
Draagt het college op: 

• bovenstaande conclusies op heldere, eenduidige en voor iedereen (her)kenbare manier 
te communiceren; 

• de raad periodiek te infomeren over de voortgang van de overdracht van beide baden en 
sporthallen, alsmede de vorderingen ten aanzien van de realisatie van het nieuwe 
binnenbad in Terborg; 

• nadat de zwembaden en sporthallen zijn overgedragen, de raad jaarlijks te informeren 
over: 

 1. de wijze waarop het gebruik en de openstelling van de zwembaden en de 
     sporthallen heeft plaatsgevonden. 
 2. De gehanteerde tarieven en tariefsontwikkelingen. 
 3. Het nakomen van gemaakte overige afspraken. 
 4. Aanleidingen om gemaakte afspraken te wijzigen. 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
  
Ondertekend door: 
  
  
 
 
 

Bert Kuster     Ans Aalbers-van Ham       Ton Menke     Jos Sluiter 
Lokaal Belang     CDA          PvdA                 VVD 
 


