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Aan:
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Ondenuerp: Gang van zaken herinrichting Huíze Tetrode

Geachte voorzitter/leden,

Zoals toegezegd tijdens het overleg met de fractievoorzitters op zaterdag 25 februari
jl. onderstaand de gang van zaken rond de herinrichting van de Landschapszaal van
Huize Tetrode en een tijdlijn. De mail van 5 november 2015 en de mail van25
november 2015 zi¡n als bijlage bijgevoegd.

Êind 20141 begin 2015 werd door ons college en de directeur van het Projectenbureau
Drenthe geconstateerd dat de Landschapszaal van Huize Tetrode niet meer
representatief was. Daarop hebben beiden geacteerd. Zowel het college heeft
opdracht gegeven voor een schetsontwerp als de directeur van het Projectenbureau
Drenthe. De door de directeur van het Projectenbureau gegeven opdracht is
ingetrokken, omdat deze buiten mandaat is verleend. De betrokken firma, hier
aangeduid als firma 1, is hiervoor schadeloos gesteld voor een bedrag van 3500 euro
vanwege gemaakte uren. Dit staat dan ook los van de door de ambtelijke organisatie
gestelde vraag voor een schetsontwerp aan firma 2 en 3.

Zoals gezegd acteerden beiden. De ambtelijke organisatie heeft in2015fírma2
gevraagd om een schetsontwerp te maken. Deze werd begin oktober 2015 ontvangen
en voldeed niet aan de verwachtingen. ln een overleg tussen de commissaris van de
Koning, in zijn hoedanigheid als portefeuillehouder, en de ambtelijke organisatie werd
deze uitkomst besproken en geconstateerd dat een en ander erg lang duurde. Hierop
heeft de commissaris gevraagd met snelheid alsnog een ontwerp te realiseren en een

aantalflrma's genoemd, te weten Klinkenberg-SO (firma 3) en Roodbergeni Dolfsma.
De commissaris heeft geen moment sturend willen optreden in de opdrachtverlening
van de ambtelijke organisatie aan welk bedrijf dan ook. Het optreden van de
commissaris van de Koning is ook niet als sturend ervaren door de ambtelijke
organisatie. De ambtelijke organisatie is met genoemde firma's aan de gang gegaan
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en bleek goede ervaringen te hebben met firma 3. En bovendien kende deze het
gebouw. De ambtelijke organisatie heeft de verdere voorbereiding en uitvoering
daarvan zoals gebruikelijk onder ambtelijk mandaat uitgevoerd, dus zonder
medeweten van de commissaris van de Koning.

Pas op 17 november 2015, toen het schetsontwerp werd gepresenteerd in Huize
Tetrode, werd het bestuurlijk duidelijk dat het een opdracht aan een familielid betrof.
Een paar dagen hiervoor is dit ambtelijk duidelijk geworden. Hierop is overlegd tussen
de commissaris en de ambtelijke organisatie. ln dit overleg is afgesproken de
opdracht niet ongedaan te maken, omdat de werkzaamheden alwaren uitgevoerd en
alles bij elkaar had het al lang genoeg geduurd. De opdracht werd vanwege de
geconstateerde familieband niet verder uitgebreid, maar afgerond. Er werd niet
ingegaan op het aanbod aan de ambtelijke organisatie om ook de uitvoering ter hand
te nemen. Dat betekende dat de opdracht beperkt bleef tot een omvang van 2300
euro plus reiskosten (excl. BTW).

De door u gevraagde tijdlijn geven wij hieronder. Deze heeft deels een overlap met de
hierboven gegeven beschrijving.

Eind 20141 begin 2015 het college verzoekt de ambtelijke organisatie of de
Landschapszaal op een sobere en snelle manier heringericht kan worden
zodat deze weer voor representatieve doeleinden kan worden gebruikt.

Begin februari wordt firma 1 gevraagd een ontwerp te maken door het
Projectenbureau.

17 september 2015 wordt firma 2 door de ambtelijke organisatie gevraagd
met een voorstelte komen.

6 oktober 2015 voorstel van lirma 2 ontvangen, ontwerp voldoet niet aan
wensen.

7 oktober 2015 gesprek tussen commissaris van de Koning en ambtelijke
organisatie over voortgang herinrichting Landschapszaal, er zijn een aantal
firma's genoemd door de CdK.

14 oktober 2015 geeft ambtelijke organisatie firma 3 voorlopige opdracht voor
een schetsontwerp van de Landschapszaal.

Op 15 oktober 2015 wordt de opdracht bevestigd door firma 3 aan de
ambtelijke organisatie.

5 november 2015 mail van ambtelijke organisatie aan Projectenbureau over
herinrichting Tetrode. Hierin is ook aangegeven dat het Projectenbureau moet
stoppen met de opdracht.

17 november 2015 presentatie mood board op uitnodiging van firma 3 in
aanwezigheid van de ambtelijke organisatie en de commissaris van de Koning
als vertegenwoordiger van het college.
18 november 2015 ontvangt de ambtelijke organisatie de definitieve
uitwerking van firma 3. Het onderdeel projectbegeleiding wordt afgewezen.
20 november 2015 is opdrachtbevestiging van directeur Projectenbureau aan
firma 1 getekend. Diezelfde dag heeft dezelfde directeur aan firma 1 laten
weten dat de opdrachtbevestiging niet gehonoreerd zou worden.
25 november 2015 stuurt firma 3 een aanvulling op de offerte betreffende
ontwerp herinrichting. Deze mail is in cc verstuurd naar de commíssaris van
de Koning.

2 december 2016 is een brief verstuurd aan firma 1. Hierin worden de
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afspraken met firma I bevestigd. Ook wordt excuses gemaakt namens de
directeur van het Projecten bureau.

Het college, en in het bijzonder de commissaris van de Koning, betreurt de ontstane
commotie zeer. De publicatie van De Volkskrant en Dagblad van het Noorden is, zo
hebben wij begrepen, grotendeels gestoeld op een mail van 5 november 2015 tussen
de ambtelijke organisatie en het Projectenbureau. Daarin wordt de suggestie gewekt
dat de commissaris van de Koning firma 3 heeft gevraagd, terwijl daar gelezen moet
worden dat de ambtelijke organisatie dat heeft gedaan. Deze mail is daarmee anders
uitgelegd dan bedoeld. De betreffende mail is bijgevoegd als bijlage.

Tijdens de toelichting aan de fractievoorzitters is ook gesproken over de brief die op 2
december 2016 is gestuurd aan firma 1. Deze brief is gestuurd met de bedoeling
excuses te maken namens de directeur Projectenbureau voor de gang van zaken. Het
college en in het bijzonder de commissaris van de Koning vonden dat zij als
uiteindelijk verantwoordelijken voor het Projectenbureau een gebaar moesten maken
naar firma 1. Deze brief was niet bedoeld als excuses voor het feit dat uiteindelijk een
andere firma de opdracht heeft gekregen. Dat was, zo kunt u in de tijdlijn lezen,

immers al een gepasseerd station.

Wijvertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlagen:

Mail d.d. 5 november 2015 betreffende Tetrode
Mail d.d. 25 november 2015 betreffende Radiatoren Landschapszaal
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

zaterdag 25 februari2017 8:03

Jacques Tichelaar

Mail
Mail 05-11-2015 jpg

Dag Jacques,

Hierbij de mail waarover gesproken werd. De zín is inderdaad blijkbaar verdraaid. Gelezen moet worden dat lK Karin
heb gevraagd te adviseren en niet jij.
N.B. ln deze versie van de mail is dus niet de naam va
versie.

Groet,!

nl!$r"ggelakt. De pers heeft een geanonimiseerde
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