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Voor t gang onder zoek Der de Mer w e deh aven (vast s tel li ngs over eenkom st )

Geachte leden van de gem eenteraad,
Op 18 decem ber 2012 nam u unaniem de m otie onafhankelijk feitenonderzoek
vaststellingsovereenkomst sluiting Derde Merwedehaven aan. Op 12 maart 2013
stelde u het onderzoeksvoorstel van dit onderzoek vast en benoemde u de leden
van de begeleidingscommissie. De begeleidingscomm issie selecteerde onderzoeksbureau Pro Facto voor de uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden.
Middels deze brief wil ik u inform eren over de voortgang van het onderzoek.
Voortgang

De onderzoekers bestudeerden de afgelopen twee m aanden het dossier Derde
Merwedehaven, zoals dat bij de gemeente Dordrecht beschikbaar is (zowel fysiek als digitaal). Daarnaast analyseerden de onderzoekers de berichtgeving in
verschillende media en voerde ze gesprekken met een selectie van gem eenteraadsleden, (oud-) ambtenaren en (oud-) wethouders. Deze werkzaam heden
hebben geresulteerd in een tussenrapportage van het onderzoeksbureau, met
daarin een chronologisch overzicht van alle bevindingen en een voorlopige beantwoording van de deelvragen.
Medewerking

externe

partijen

Parallel aan dit spoor is door de onderzoekers en de begeleidingscommissie contact gelegd met de andere partijen die de vaststellingsovereenkomst hebben
ondertekend (PROAV, de provincie Zuid-Holland en Derde Merwedehaven B.V).
Enerzijds met het verzoek mee te werken aan het onderzoek van de gem eenteraad, anderzijds om praktische werkafspraken te maken. De gevoeligheid van
het dossier, in combinatie met het feit dat het college deze partijen in dezelfde
periode verzocht heeft om informatie aan te leveren (opnieuw inzien van de
businesscase), maakte dat de toezegging om mee te werken langer op zich
heeft laten wachten dan was voorzien. Inm iddels is de m edewerking formeel
toegezegd en kunnen de onderzoekers hun werkzaam heden vervolgen.
Vervolg

Met het oog op de kwaliteit van het onderzoek acht de begeleidingscomm issie
het noodzakelijk om ook het perspectief van de andere contractpartijen te betrekken. De noodzaak om zorgvuldig af te stem men met deze contractpartners
heeft in dit geval voor vertraging gezorgd, maar is wel cruciaal.
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Vanwege de vertraging is het helaas niet m eer mogelijk om nog voor het zomerreces in de gem eenteraad te debatteren over de uitkom sten van het onderzoek.
De begeleidingscommissie streeft er samen met de onderzoekers naar om de
onderzoekswerkzaam heden uiterlijk in de m aand septem ber af te ronden, zodat
u de rapportage kort na het zom erreces, in de m aand oktober, kunt behandelen.

Met vriendelijke groet

Peter Heijkoop
De

voorzitter

van

de

begeleidingscommissie
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