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Burgemeester en wethouders gemeente Weert én 

Raadsleden gemeente Weert 

Wilhelminasingel 101 

6001 GS Weert 

Per email: gemeente@weert.nl / griffie@weert.nl / K.Reijnders@weert.nl  

 

Eindhoven, 22-4-2021 

 

 

Onderwerp: Bezwaar uitslag en procedure ontwikkelvraag Stadsbruglocatie Weert 

Uw kenmerk: 1207647/1330321 

Ons kenmerk: TK340070034/JS 

 

 

Geachte Burgemeester & wethouders en raadsleden van de gemeente Weert,  

 

Graag willen wij middels dit schrijven bezwaar maken op de uitslag en het “beoordelingsrapport” van de 

Ontwikkelvraag Stadsbruglocatie Weert. Dit bezwaar is drievoudig.  

 

Vooraf willen wij het volgende melden. Wij hebben, waarschijnlijk net als de andere 3 partijen, met man en 

macht gewerkt en koste nog moeite gespaard om u een plan te presenteren passend binnen de door u 

gestelde kaders. En ja natuurlijk kan er maar één winnen, maar wij vinden het erg teleurstellend dat deze 

inspanning, met € 108.476,- aan plankosten, wordt afgewezen met een brief met beperkte en subjectieve 

uitleg en een vergoeding van € 2.500,-.  

 

1. Allereerst willen wij bezwaar maken tegen de procedure. Tijdens de Beantwoording Vragen 

Stadsbruglocatie Weert, d.d. 16 december 2020 zijn beoordelings- cq. gunningscriteria met 

puntentelling geïntroduceerd. Echter bij de brief “Uitslag ontwikkeluitvraag Stadsbruglocatie” 

ontbreken de scores op onderdelen op basis van de door u vastgestelde gunningscriteria daarnaast 

ontbreekt  het vergelijk met de andere 3 aanbieders. Wij hebben al tijdens de preselectie onze 

ongerustheid uitgesproken, en aangegeven dat wij twijfels hebben bij de objectiviteit van de gevolgde 

procedure en de deelnemende partijen. Het ontbreken van de scores en het vergelijk versterkt deze 

gevoelens.  

 

2. Ten tweede willen wij bezwaar maken tegen de inhoudelijk aangedragen argumenten in het 

”beoordelingsrapport”. Voor de duidelijkheid hanteren wij wel uw Gunningscriteria om onze reactie te 

geven. 

 

- Beoordeling iconisch ontwerp/identiteit Weert (30 pt): 

U vraagt zich in uw beoordeling af of ons gebouw een icoon zou kunnen worden. Hiervoor stelt u dat 

de  gebouwen niet spannend genoeg zijn vormgegeven en een verrassende verbijzondering mist bij de 

hoek op de stadsbrug. Wij betwisten dit ten zeerste. De gebouwen hebben geen enkele rechte hoek; 

elk deel van het gebouw is apart en zorgvuldig vormgegeven. Dit in combinatie met het 

materiaalgebruik (biobased gevelmateriaal, glas, PV en groen) zorgt voor een zeer spannende beleving 

van ons gebouw. Hierdoor ontstaat ook de coulissenwerking en inpassing van ons gebouw die u zelf 

subliem noemt. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? De verbijzondering op de hoek bij de Stadsbrug is, 

mede op basis van uw reactie uit de preselectie, verder vormgegeven en vormt een duidelijk 

afwijkende verbijzondering op de rest van het gebouw. Wellicht had dit nog nadrukkelijker aangezet 

kunnen worden, maar heeft o.i. geen invloed op of het gebouw iconisch is of niet. Zoals u zelf stelt 

past ons ontwerp uitstekend binnen de identiteit van Weert.  
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- Beoordeling inpassing in context (30 pt): 

Hiervoor geeft u ons een uitstekende beoordeling. Het woord subliem wordt zelf genoemd. Gezien het 

commentaar zouden de maximale punten gekregen zijn.  

 

- Beoordeling vormgeving (20pt): 

Ook hier geeft u aan dat ons gebouw “een mooi gebouw” is. Ook het “uitgekiend” groenplan sluit 

goed aan bij het gebouw en de gedachte van het gebouw. U geeft hier aan dat dit nog krachtiger had 

kunnen zijn door het minimaliseren van de verharding en de parkeerplaatsen op maaiveldniveau 

achterwege te laten. Dit is echter niet mogelijk. Wij hebben de minimale verharding toegepast. Het in 

te richten gebied bestaat voor 70% uit groen én er worden 56 stuks bomen geplant! We hebben een 

bepaalde hoeveelheid verharding nodig om te zorgen dat minder validen het verhoogde plein kunnen 

bereiken d.m.v. hellingbanen. Daarnaast dienen paden een bepaalde breedte te hebben én is er af en 

toe extra verharding nodig om openbare verblijfsruimte te creëren. De parkeerplaatsen op maaiveld 

zijn nodig voor bezorgdiensten, pakketbezorgers en taxi’s (short stay, zie ook pagina 21 van ons 

boekwerk) en dus opgenomen in ons plan. Deze plaatsen zijn dus niet de gehele dag bezet en bestaat 

uit een open bestrating met gras. Aanvullend hierop: Uw opmerking dat de bomen op het dek (die in 

de volle grond worden gezet) niet levensvatbaar zouden zijn, is suggestief. Wij hebben dit getoetst en 

deze bomen zijn wel degelijk levensvatbaar.  

 

- Beoordeling Duurzaamheid (20 pt):  

Ons plan is op en top duurzaam. Wij durven de stelling aan dat ons plan het duurzaamste plan van alle 

4 de finalisten is. Dit is ook objectief meetbaar te maken door bijvoorbeeld een EPC, GPR, MPG en CPG 

meting uit te laten voeren. U bevestigt ook dat ons plan duurzaamheid uitstraalt. Ook hier zouden wij 

dus bij een objectieve puntentelling de maximale score ontvangen.  

 

- U introduceert tijdens de beoordeling een aanvullend 5e beoordelingscriterium: het 

woningbouwprogramma. Dit kan uiteraard niet. U stelt in uw uitvraag te willen komen tot een 

financieel, planologisch haalbaar en afzetbaar programma. Daarnaast wordt gesproken over een 

stedelijk woonmilieu. Ons programma past binnen deze kaders. Van een beoordeling kan op dit punt 

geen sprake zijn. Daarbij: we hebben tijdens de presentatie duidelijk aangegeven dat door de 

gemeenschappelijke terrassen op de gebouwen een “samenleven” woningconcept ontstaat en dat er 

een mix van woonprogramma’s is opgenomen voor alle doelgroepen.    

 

De beoordeling lijkt zich dus met name te spitsen op het punt of ons gebouw wel of niet iconisch is. 

Een erg subjectieve interpretatie die een enorme impact heeft. Namelijk het wel of niet gekozen 

worden voor deze ontwikkeling. Het heeft er de schijn van dat u iconisch vereenzelvigd met hoogte. 

Dit bleek al tijdens de presentatie toen een vraag van dergelijk strekking gesteld werd en blijkt nu 

helemaal door een winnaar aan te wijzen met een gebouw met 13 lagen op de kop van het complex!  

Ter vergelijking: La Cour Bleue is 11 lagen hoog en De Hameij 12 lagen). Iconisch heeft echter helemaal 

niets met hoogte te maken. Iconisch betekent beeldbepalend. Zo zijn de laagbouw kubuswoningen in 

(hoogbouwstad) Rotterdam iconisch. Ter overweging: bepaalt een jury of een gebouw iconisch is of 

bepaalt de publieke opinie dit? Wij durven in elk geval te stellen dat ons plan door zijn vorm, 

materiaalgebruik én duurzaamheid op deze plek meer dan beeldbepalend zal zijn! 

 

3. Ten derde hebben wij onze twijfels over het winnende plan, omdat dit plan naar onze mening niet 

voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten én kaders van uw uitvraag.   

- Hoogte; in de uitvraag wordt verwezen naar de door de Raad vastgestelde stedenbouwkundige visie. 

In deze visie is nadrukkelijk opgenomen dat op deze locatie geen hoogbouw gewenst is, maar een 
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bouwvolume met een hoogte van ca. 6 lagen; dit ook in verband met de molenbiotoop. De hoogte van 

het winnende plan is 13 lagen.  

- Zichtlijn; in de uitvraag wordt verwezen naar de door de Raad vastgestelde stedenbouwkundige visie. 

In deze visie is nadrukkelijk opgenomen dat er een zichtlijn moet komen vanaf de Eindhovenseweg 

naar de kerktoren. De zichtlijn ontbreekt volledig in het winnende plan. De Martinustoren is vanaf de 

Eindhovenseweg zometeen niet meer waar te nemen.  

- Molenbiotoop; de molenbiotoop is al een belangrijk item in de door de Raad vastgestelde 

stedenbouwkundige visie. Op 26 januari in de mail aangaande het vervolg op de uitvraag wordt 

nadrukkelijk gesteld dat vóór selectie middels een eerste globale scan alvast inzicht wordt verkregen 

of de verschillende visies uiteindelijk ook haalbaar kunnen zijn. Ons plan is vanaf het begin afgestemd 

in hoogte én openheid om maximaal in te spelen op de molenbiotoop. Dit blijkt ook, omdat uit de 

eerste quickscan blijkt dat ons plan weinig invloed zal hebben op de windvang van de molen. Graag 

krijgen wij inzicht in de quickscans van het winnende plan. Ons inziens voldoet dit plan niet aan de 

molenbiotoop.  

 

U zult begrijpen dat wij moeite hebben met een winnend plan waarin bovenstaande uitgangspunten 

niet zijn meegenomen.  

 

Wij verzoeken u: 

- Transparant te zijn en de uitslag verder te motiveren door het delen van de scores van ons plan én dat 

van de andere plannen op basis van de door u gecommuniceerde gunningscriteria en objectieve 

maatstaven; 

- Te overwegen, gezien bovenstaande, om een aanvullend selectiecriterium toe te voegen waarin de 

inwoners van Weert een stem kunnen uitbrengen over het beste plan uit de laatste 4. Samen met de 

bestaande scores kan dan op transparante wijze de definitieve winnaar alsnog worden aangewezen.  

 

Mocht u ondanks bovenstaande argumenten toch bij uw standpunt en keuze blijven zullen wij de eerder 

genoemde plankosten in zijn geheel bij u in rekening brengen.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

BAM Wonen b.v. 

Manager Commercie Zuid 

 

BAM Wonen Zuid 

Postbus 6081 

5600 HB Eindhoven 

Per mail: @bam.com 

 



1 

 

Burgemeester en wethouders gemeente Weert én 

Raadsleden gemeente Weert 

Wilhelminasingel 101 

6001 GS Weert 

Per email: gemeente@weert.nl / griffie@weert.nl / K.Reijnders@weert.nl  

 

Eindhoven, 11-06-2021 

 

 

Onderwerp: Bezwaar uitslag en procedure ontwikkelvraag Stadsbruglocatie Weert 

Uw kenmerk: 1207647/1330321 

Ons kenmerk: TK340070034/JS 

 

 

Geachte Burgemeester & wethouders en raadsleden van de gemeente Weert,  

 
Graag willen wij middels dit schrijven reageren op de door u verzonden reacties (d.d. 21 mei 2021 en 28 mei 
2021). In uw reactie gaat u (deels) in op ons ingediende bezwaar van 22 april 2021. U verzuimt echter te 
reageren op een deel van ons bezwaar. U gaat namelijk niet in op het derde punt van ons bezwaar, waarin wij 
stellen dat het winnende plan niet voldoet aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de uitvraag.  
 
Wij willen ons bezwaar op dit derde punt nogmaals onder uw aandacht brengen en verder onderbouwen door 
nieuw verkregen inzichten. In algemene zin willen wij  alvast melden, mede gezien het collegebesluit van 20 
april jl. en opmerkingen in de pers vanuit de gemeente, dat het niet rechtmatig is om een ingediend ontwerp 
dat op zeer wezenlijke punten niet voldoet aan de bij de ontwikkelvraag gestelde randvoorwaarden en kaders, 
na selectie, substantieel te wijzigingen om het plan daar alsnog aan te laten voldoen. Door de gemeente wordt 
gesteld, in het collegebesluit (20-4-2021), dat het “concept van stapelbare blokken flexibel is en aangepast kan 
worden om windhinder te beperken. Dit is echter niet terug te vinden in het winnend plan. In het winnend plan 
wordt nu juist gesteld dat de positie van de blokken zorgvuldig gekozen is om hoogteaccenten, aflopende 
dakvlakken, openingen en maximale bezonning te creëren. Het opnieuw schakeren van deze blokken is dus een 
substantiële planwijziging en niet rechtmatig.  Immers, partijen die zich uiterst hebben ingespannen en hoge 
kosten hebben gemaakt om een ontwerp in te dienen dat wel voldoet aan bedoelde randvoorwaarden en 
kaders, worden hierdoor benadeeld.   
   

• Hoogte: het hoogteaccent is een substantieel onderdeel van het winnend plan. In de uitvraag wordt 
verwezen naar de door de Raad vastgestelde stedenbouwkundige visie. In deze visie is nadrukkelijk 
opgenomen dat op deze locatie geen hoogbouw gewenst is, maar een bouwvolume met een hoogte 
van ca. 6 lagen; dit ook in verband met de molenbiotoop (zie bijlage). De hoogte van het winnende 
plan is 13 lagen.  

• Zichtlijn: wij hebben het winnende plan zelf in een 3D-model gezet (zie bijlage). Zoals eerder 
aangegeven, is van een zichtlijn vanaf de Eindhovenseweg geen sprake meer. Dit komt door het 
gesloten blok aan de noordzijde. Ook dit blok is een substantieel onderdeel van de visie en het 
schetsontwerp en kan niet verlaagd of opengewerkt worden zonder hiermee afbreuk te doen aan de 
visie van het winnende plan.  

• Molenbiotoop: zoals gemeld in onze brief van 22 april jl. en zoals nu ook blijkt uit het collegebesluit  
d.d. 20 april jl. voldoet het winnende plan niet aan de molenbiotoop. De molenbiotoop is een 
belangrijk item in de door de Raad vastgestelde stedenbouwkundige visie. Op 26 januari jl., in de mail 
aangaande het vervolg op de uitvraag, wordt nadrukkelijk gesteld dat vóór selectie middels een eerste 
globale scan alvast inzicht wordt verkregen of de verschillende visies uiteindelijk ook haalbaar kunnen 
zijn. Nu haalbaarheid van het winnend plan in het geding is en substantiële wijziging van het plan niet 
rechtmatig is, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat het winnend plan gediskwalificeerd 
dient te worden.   
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U geeft aan dat u graag in gesprek gaat met ons. Wij maken van deze uitnodiging graag gebruik, echter, 
alvorens het gesprek aan te gaan, willen wij u vragen eerst te reageren op  het derde punt van ons bezwaar en 
hetgeen wij hierboven uiteen hebben gezet.,  
 
Daarnaast willen we nog inhoudelijk reageren op een aantal punten uit uw schrijven van d.d. 28 mei jl. 

• Allereerst stelt u dat de bomen die voorzien zijn op het dek, in de volle grond, niet kunnen groeien. 
Uw stelling is niet onderbouwd en bovendien onjuist. De door ons gekozen oplossing is door onze 
deskundige, de heer Verhagen van Urban Synergy onderzocht en gebleken is dat deze oplossing 
voldoet. De heer Verhagen zal dit desgewenst kunnen verklaren en nader kunnen toelichten.  

• Dan het punt van de vernieuwende woonvormen. Zowel in het door BAM ingediende boekwerk als in 
de presentatie van BAM is aangegeven dat door het creëren van gemeenschappelijke dakterrassen én 
zelfs een gemeenschappelijke daktuin voor Urban Farming een “samenleven” concept ontstaat voor 
mensen die graag, naast dat zij buren zijn, ook een community willen vormen. Ook is in het plan van 
BAM aangegeven dat in de plint op het plein gemeenschappelijke functies kunnen ontstaan, die we 
met de toekomstige bewoners graag nader invullen. Hierdoor is wel degelijk sprake van een 
vernieuwend woonconcept zoals dat in de structuurvisie Wonen die is meegegeven als kader. 

 
Tot slot willen wij melden dat het uitermate vreemd is dat er eerst geen uitgebreide motivatie en puntenscores 
kunnen worden overgelegd en deze nu, na bezwaar, wel opeens voorhanden zijn. Ook is niet duidelijk hoe de 
puntentelling tot stand is gekomen. Als voorbeeld: In de ogen van de beoordelingscommissie is het winnend 
plan iconischer dan het plan van BAM. Anderzijds past het plan van BAM beter in de context dan het winnende 
plan. Waarom krijgt BAM 10 punten minder voor het onderdeel “iconisch ontwerp”, terwijl het winnend plan 
maar 5 punten minder krijgt bij “passend in de context”? Wij verwachten dan ook een uitgebreide beschrijving 
en inzage in de verslagen van de beoordelingscommissie hoe deze puntentelling tot stand is gekomen.  
 
Wij verzoeken u met klem niet over te gaan tot definitieve gunning van het plan aan JPO en ons hieromtrent 
schriftelijk te berichten. Wij zien uw reactie naar aanleiding van al het voorgaande graag binnen zeven dagen 
na heden tegemoet. 
 
Wij behouden ons alle rechten voor.  
 

In afwachting van uw reactie, 

 

BAM Wonen b.v. 

Manager Commercie Zuid 

 

BAM Wonen Zuid 

Postbus 6081 

5600 HB Eindhoven 

Per mail: j @bam.com 

 

 

Bijlage: zichtlijn kerktoren en hoogte gebouwen i.r.t. molenbiotoop 



Stadsbrug - Weert

09/06/2021Datum:
Croonen buro5 - Visie Project:

1

Uitgangspunten:

•  Inpassen 3 bestaande woningen

• Handhaven grote bestaande bomen

• Zichtlijn vanaf de Eindhovenseweg naar 

de Martinus kerktoren

• Molenbiotoop

• Bebouwingsvrije zone RWS langs kanaal

Van analyse tot visie

Beeld uit Croonen buro 5  Stedenbouwkundig visie (Pagina 6 - 27)



Stadsbrug - Weert
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Stadsbrug - Weert

09/06/2021Datum:
Molenbiotoop Project:

3

Molenbiotoop

Molenbiotoop

STATTERBRÖK

1 EN

Beeld uit Croonen buro 5  Stedenbouwkundig visie (pagina 26)

Beeld uit Croonen buro 5  Stedenbouwkundig visie (pagina 26)
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BRUGWACHTER 

Aan: 

Burgemeester en wethouders gemeente Weert 
Raadsleden gemeente Weert 

20 2Ö21 

Weert, 26-4-2021 

Onderwerp: bezwaar procedure ontwikkelvraag Stadsbruglocatie 

Uw kenmerk: 1207647/1330228 

Geachte Burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Weert, 

Graag willen wij middels dit schrijven bezwaar maken op de door de gemeente Weert gehanteerde 

werkwijze met betrekking tot de ontwikkelvraag Stadsbruglocatie. 

Alvorens inhoudelijk in te gaan op het bezwaar geven wij een relaas van het door ons doorlopen 
proces met betrekking tot deze "prijsvraag" Stadsbruglocatie. 

In december van het vorige jaar schreef de gemeente een prijsvraag uit voor een "iconisch ontwerp" 

op één van de meest inspirerende locaties van Weert, het voormalig evenementen terrein bij de 

Stadsbrug. 
Uit de media hebben we begrepen dat de gemeente 29 inschrijvingen heeft ontvangen voor een 

eerste selectieronde. Wij als team "de brugwachter" hebben na de eerste ronde vernomen dat wij 

geselecteerd waren voor de finale met volgens de "spelregels" 3 andere partijen. 

Team de Brugwachter heeft waarschijnlijk net als de 3 andere finalisten met veel energie en 

overgave een uiterste inspanning gedaan om voor deze locatie een uniek plan te creëren welke past 

bij Weert en alles probeert te zeggen over de ambitie van deze stad. Tijdens de "wedstrijd" hebben 

wij de "hoop" gehad en meermaals uitgesproken dat er op een eerlijke, meetbare wijze een terechte 

winnaar gekozen zou worden. 

Het meest verontrustende citaat in alle correspondentie met de gemeente Weert bleef wel, "er is 
géén sprake van een tender" en deze ontwikkelopgave een "prijsvraag" betrof. 

De gemeente heeft dit tijdens het proces meerdere malen, zowel mondeling als schriftelijk, 

medegedeeld maar heeft tijdens de eerste officiële vragenronde een puntentelling geïntroduceerd. 

Met deze nieuwe spelregels werd de indruk gewekt dat het proces zo transparant en eerlijk mogelijk 
ging verlopen (zie bijlage "antwoorden") 

Helaas is ons avontuur na een telefoontje van de projectleider op 1-4-2021, met de mededeling dat 
wij niet de winnaar zijn, beëindigd. 
Het wachten was nog op een schrijven waar de commissie uitleg zou geven over ons verlies. 

Het ontvangen "juryrapport" wat verwerkt was in een schrijven d.d. 7-4-2021 mist alle transparantie 

en objectiviteit en is inhoudelijk van een dusdanig slecht niveau dat wij hebben besloten om bezwaar 

te maken tegen de gehele procedure. Om een beeld te geven van onze inspanning hebben wij met 
het team de plankosten a €78.400,- voor u inzichtelijk gemaakt. Extra zuur is het feit dat het plan 

wordt afgewezen met een brief met subjectieve uitleg en een vergoeding van €2.500,-. 

Wij betreuren het dat de gemeente Weert bij de beoordeling van de finalisten niet of nauwelijks 

transparant en alles behalve objectief is geweest. De winnaar is inmiddels, 3 weken na het bekend 



TEAM 

BRUGWACHTER 

maken van de verliezers, via de krant bekend gemaakt. Zoals u weet heeft het team Brugwachter de 

stilte doorbroken door onze droom met de media te delen, net als velen andere dat gedaan hebben 

na de afwijzing in de voorselectie. 

Het feit dat de gemeente geen puntentelling, vervolgens géén vergelijking maakt met de andere 3 
inschrijvers en volledig afwijkt van haar eigen opgave, bevestigt een wantrouwen. 

Om dit gevoel beter te duiden geven wij chronologisch een weergave van onze ervaring tijdens de 

procedure. 

De prijsvraag - de context 

Als plaatselijke partij herkennen we een lijn in de "prijsvraag" stelling van de gemeente Weert als het 

gaat om nieuwe "bijzondere initiatieven". Een referentie naar de voorlaatste prijsvraag is dan ook 
qua werkwijze identiek. De ontwikkelvraag "stadsbruglocatie" heeft een gelijke strekking en 

beloning, met dien verstande dat het in dit geval een "iconisch" gebouw betrof. Iedereen vroeg zich 

af of de gemeente Weert bij het opstellen van deze "prijsvraag" zich gerealiseerd had of dit passend 

was, of dat ze misschien gedacht hadden dat er een ander proces zou ontstaan. 
Is het proces voldoende professioneel begeleidt? Vooraf hiertegen te ageren had géén zin, aangezien 

het een openbare uitvraag betrof. Een persoonlijke lobby van de wethouder op o.a. sociaal media 

heeft de prijsvraag landelijk ondersteund. 

Inschrijving 

De inschrijftermijn om deel te nemen aan de prijsvraag heeft meer dan een jaar op zich laten 
wachten. Na de start op 4-12-2020 was er een onbegrijpelijke haast door met een termijn van 3 

weken een visie in te dienen. De gemeente leek overrompeld door de grote interesse en heeft 

daarmee wellicht onderschat welke consequenties hieraan verbonden waren. 

De selectie 

Op basis van de "prijsvraag" en de aanvullende informatie hebben volgens de media 29 partijen een 

gooi naar de finale gedaan. Strak aangekondigde voorwaarden inclusief een vooraf aangekondigd 

puntenwaarderingssysteem gaven de indruk dat de gemeente met deze uitvraag het proces onder 
controle had en een faire wedstrijd in het vooruitzicht stelde. 

1 week na indiening werden wij gebeld door de projectleider van de gemeente Weert dat team "de 
brugwachter" door was naar de finale. 

Een latere mail gaf in een half A4 aan waar ons ontwerp sterk in was en bevestigde de deelname aan 

de finale officieel. Bij telefonische navraag gaf de projectleider aan dat op een andere wijze 

gewaardeerd was. Géén puntentelling maar een selectie op basis van 4 "stapeltjes" van ongeveer 
dezelfde plan ideeën. Per "stapeltje" was door de gemeente gekozen voor de "beste" inschrijver om 

in de volgende ronde te voorkomen dat 2 ongeveer dezelfde ontwerpen zouden moeten gaan 

strijden voor de winst. Op dat moment voor ons een plausibele redenering die echter helaas niet van 

te voren was aangekondigd en dus achteraf als een "nieuwe spelregel" kan worden betiteld. 
Ondertussen hadden enkele plaatselijke deelnemers hun ervaringen gedeeld waarbij de subjectieve 

en niet transparante selectie de boventoon voerde. Tot ongenoegen van deze inschrijvers werd 

uitgesproken dat er géén sprake was van een objectieve waardering maar een kort verslag van 

bevindingen met als eindresultaat dat 25 partijen afvielen en 4 partijen over bleven. Wij maken 
bezwaar tegen de gelopen procedure! 

Voor de gemeente een reden te meer om bij de tweede ronde de reeds aangekondigde puntentelling 

wel te hanteren. De ronde doet zelfs dat er foutieve beoordelingen bij de inschrijvers geretourneerd 

waren. 
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Wij konden in ieder geval concluderen dat wij als "beste" van ons "stapeltje" een idee hadden wat 

"los" van de andere inschrijvers stond. De 4 "stapeltjes" waren dus 4 concepten die los van elkaar de 
strijd aangingen voor de overwinning. Het thema van het stapeltje is niet duidelijk en sluit niet aan bij 

de aangekondigde beoordelingscriteria. 

In persoonlijke gesprekken werd de indruk gewekt dat de gemeente in de finale wel transparant en 

objectief zou gaan beoordelen, want de 4 finalisten zouden veel tijd en dus veel geld gaan investeren 

om een gooi te doen naar de overwinning en de gemeente met het "beste" plan een mooi project te 

kunnen bieden. 

Voor de finaleronde werden wel 2 nieuwe onderdelen toegevoegd. Er werd een geheimhouding 
"publicatie" geïntroduceerd waar bij telefonische navraag een verwijzing werd gemaakt naar 

spelregels die zouden horen bij "officiële aanbestedingsregels" met géén verdere specifieke uitleg. 

Tevens werd het grondperceel vergroot met ca. 1455 m2 waar "vrijblijvend" iets mee gedaan kon 

worden. Hiermee werd de mogelijkheid geschapen dat de reeds voorgestelde plannen eventueel 
gewijzigd mochten worden ten opzichte van het eerder ingediende concept. Dit zou zowel een 

positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de reeds ingediende ideeën. Doch hierop te 

reclameren was op dat moment géén optie. 

Het verloop van de finale ronde 

Finalisten hebben zich goed aan de spelregels gehouden met betrekking tot de geheimhouding. Dit 

werd echter in één klap doorbroken door de gemeente Weert die tijdens de spelronde een rapport 
over Aquathermie deelt met alle inschrijvers. 

Er was door team "de brugwachter" een vraag over Aquathermie gesteld. Zij zouden graag een 

"nieuw" rapport (daterend jan 2021) in willen zien om te kijken of zij daarmee hun 

inschrijvingsgedachte over Aquathermie maximaal kracht bij konden zetten. Het onderdeel 

duurzaamheid was namelijk een onderdeel van de puntentelling in de finale. De gemeente heeft 

zonder terugkoppeling het rapport gedeeld met alle finalisten en daarmee dit onderdeel van de 

puntentelling maximaal beïnvloed. Navraag bij de projectleider gaf aan dat toch alle inschrijvers 

aquathermie hadden toegepast en ons bezwaar was daarmee afgedaan. Naar onze mening een 

onacceptabele actie van de gemeente. 

Eveneens vreemd was de vraag het ontwerp 3D aan te leveren om effecten de Molenbiotoop te 
kunnen beoordelen. De uitslag is niet bekend. Het is dan ook uiterst bezwaarlijk dat deze vraag 

halverwege het proces tot ons komt. Is er dan sprake van voorkennis? Op welke wijze heeft de 

berekening de beoordeling beïnvloed en had deze beoordeling niet voor de finale moeten 

plaatsvinden? Of bleek de Molenbiotoop niet doorslaggevend? Waarom is deze dan in de 
beoordeling genoemd? 

De presentatie 

De presentatie op het gemeente huis was ons inziens goed gepland. Helaas functioneerde het 

presentatiescherm niet maar was er tijdig voor een alternatief gezorgd. Verder hadden wij de indruk 

dat de 8 commissieleden op basis van uitgebreide juryrapporten, onder voorzitterschap van de 

verantwoordelijke wethouder, meeschreven en uitgebreid gerapporteerd werd en daarmee recht 

gedaan werd aan een objectieve keuze. 

De afwijzing 

Omdat de afwijzing telefonisch was hebben wij in het telefoongesprek van ca. 20 minuten met de 

projectleider onze teleurstelling in eerste instantie zo uitgebreid mogelijk bevraagd. De 
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contactpersoon moest dit namelijk doorvertellen aan zijn mede inschrijvers. In dit gesprek met de 

projectleider kon echter niet in detail aangegeven worden wat de uiteindelijke doorslag had gegeven. 

Stedenbouwkundig schortte er "wat" aan het ontwerp van "de brugwachter" en voor de rest werd 

verwezen naar een uitgebreid juryrapport wat enkele dagen later zou worden verstrekt. In het 
gesprek werd ons duidelijk dat er géén puntentelling en vergelijking zou komen met de andere 

finalisten. De meest logische vraag van ons was daarna "hoe hebben jullie dan vergeleken en 

beoordeeld?" Hierop werd aangegeven dat dit erg moeilijk was, er waren immers 4 ontwerpen 

gemaakt die moeilijk met elkaar te vergelijken waren en dus ook moeilijk te beoordelen waren. Een 

herinnering van onze zijde aan de puntenbeoordeling werd zelfs als niet noodzakelijk geacht. "We 
hebben geen puntenwaardering afgesproken" werd aangegeven en aangevuld met de verklaring "dat 

de keuze redelijk moeilijk en zodanig subjectief was dat ook een puntenwaardering moeilijk zou zijn 

geweest". Op dat moment voor ons wederom een onbegrijpelijke vaststelling. 

Inhoudelijk op het juryrapport reageren wij als volgt; 
Alinea 1: In deze alinea wordt aangegeven dat, "wederom net als bij de visie, gekeken is naar de in de 

uitvraag genoemde thema's: stedenbouwkundige inpassing, architectuur en 

duurzaamheid". Helaas moeten wij vaststellen dat de commissie hier 

aangeeft dat ze zich niet aan de spelregels heeft geconformeerd. De items 
waarop beoordeeld zou worden staan duidelijk in de prijsvraag en betreffen 

deels andere zaken. 

Feedback a.s. 1: Zeer positief 
Feedback a.s. 2: Zeer positief 
Feedback a.s. 3: De inhoudelijk visie op de stedenbouw is subjectief. In de prijsvraag is de 

stedenbouwkundige interpretatie naar eigen inzicht in te vullen. De jury 

waardering, waarin een gevoel wordt verwoord, is eveneens subjectief. 
Feedback a.s. 4: Zeer positief alleen de waardering, waarin een gevoel wordt verwoord, is subjectief 

en volledig misplaatst in dit rapport 

Feedback a.s. 5: Zeer positief alleen de waardering, waarin een gevoel wordt verwoord, is subjectief 

en ook hier volledig misplaatst 
Feedback a.s. 6: Bijzondere opmerking in het juryrapport over windhinder is volledig misplaatst. De 

vorm van ons ontwerp is juist ook ingegeven door rekening te houden met 
het voorkomen van windhinder. 

Laatste alinea; De opmerking over "concept bedenkers" is misplaats. Er ligt een realistisch en 

maakbaar plan. 

Helaas is uit het juryrapport geen enkele transparantie en objectieve beoordeling af te lezen. Nu het 

winnende ontwerp bekend is vallen een aantal zaken op het eerste oog op: 

1. De hoogte van het complex overstijgt de door de Raad vastgestelde stedenbouwkundige 

kaders; 

2. De door de Raad vastgestelde zichtlijnen op de kerktoren kunnen onmogelijk gewaarborgd 

zijn door het volume langs de Eindhovenseweg; 

3. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit bouwvolume minder effect heeft op de Molenbiotoop dan 
onze inzending. Ons plan is afgestemd in vorm en hoogte om maximaal in te spelen op de 

molenbiotoop; 

4. De conceptuele wijze van uitwerking laat een beeld zien dat straks niet haalbaar blijkt. 
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Verwachtingsmanagement 

Aangezien alle inschrijvers hun best hebben gedaan om mee te dingen naar een overwinning vinden 

wij dat de gemeente haar taak als vraagsteller volledig heeft onderschat en onder de maat heeft 

ingevuld. Wij maken daarom bezwaar op het volledige proces waarbij we ervan uitgaan dat de 

gemeente Weert transparant en objectief inzage geeft in: 

de keuze van de finalisten naar aanleiding van de eerste selectieronde. Het openbaar maken 
van de 4 inschrijvingen van de finalisten. 

duidelijke onderbouwing van de gemeente Weert waarom gekozen is voor de huidige 

finalisten en hoe dit tot stand is gekomen aangezien hier is afgeweken van de prijsvraag (zie 

bovenstaand). 
waarom de gemeente tijdens het proces de spelregels heeft veranderd en aantoont dat dit 

géén invloed heeft gehad op de beoordeling van de uiteindelijke winnaar (was immers zo 

afgesproken). 

een uitgebreide verslaglegging met puntenwaardering van de finalisten. Hieruit zal duidelijk 

moeten blijken dat op basis van de vooraf aangekondigde spelregels een definitieve keuze is 

gemaakt inclusief onderbouwingen. 
uitleg van de gemeente waarom niet gekozen is voor een tender maar een prijsvraag met 

eigen regels? 

Wij hopen hiermee een oprechte bijdrage te leveren aan een proces dat ons inzien niet transparant 

en objectief is. Verbeterpunten lagen altijd voor de hand maar zijn helaas door de gemeente niet 

opgepakt. 

Hangende een transparante en objectieve beoordeling van partijen maken wij bezwaar op de keuze 

van de commissie met betrekking tot het winnende ontwerp. 

Tevens maken wij bezwaar op de vooraf aangekondigde vergoeding van € 2.500,-. 

Als vooraf duidelijk was geweest dat de gemeente ging handelen zoals gehandeld is hadden wij niet 

deelgenomen aan deze prijsvraag. Deze misleiding willen wij vergoed zien in een complete 

schadeloosstelling. 

De factuur met betrekking tot de onkosten zal U separaat worden toegestuurd. 

Wachtend op de uitgebreide uitleg en een transparant en objectief vervolg verblijven wij. 

Team Brugwachter. 
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