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NOTA VAN INLICHTINGEN (1) SELECTIEFASE 

Versie openbaar/gepubliceerd 

 

Algemene inlichtingen: 

Nr. Document Onderwerp Toelichting 

1.  Tweede inlichtingenronde Er vindt een tweede inlichtingenronde plaats (zie hieronder). De planning in Negometrix worden 
hierop aangepast. 

2.  Uitstel uiterste termijn 
aanmelding 

De uiterste termijn voor het indienen van een aanmelding wordt verplaatst naar 5 september. De 
planning in Negometrix worden hierop aangepast. 

 

  



Ontvangen vragen: 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1. Verlengen erfpacht Er wordt gesproken over een erfpacht- en opstalrecht 
voor 40 jaar. Wanneer na 40 jaar de accommodatie nog 
in goede staat is en het horecaconcept up-to-date is en 
goed functioneert, is er dan een mogelijkheid de periode 
te verlengen? 

Die vraag kan op dit moment niet worden beantwoord. Het antwoord is 
mede afhankelijk van de wet- en regelgeving van dat moment. 

2. Vergoeding toilet Welke vergoeding wordt verstrekt voor de realisatie, het 
beheer en de exploitatie van het openbaar toilet? 

Een vergoeding voor het beheer en de exploitatie van het openbaar toilet 
wordt verondersteld bij de pachtsom te zijn inbegrepen. De hoogte van 
dit bedrag is mede gebaseerd op een bijdrage in verband met dit beheer 
en de exploitatie. 

3. Bijlage A8 We missen bijlage A8? Bijlage A8 is op Negometrix geplaatst. 

4. Tweede inlichtingenronde Is er een twee vragenronde mogelijk? Met name met oog 
op ontbreken van bijlage A8. 
 

Naar aanleiding van het verzoek wordt een tweede inlichtingenronde 
georganiseerd. In verband met de bouwvakvakantie vindt deze 
inlichtingenronde na de vakantieperiode plaats. De planning wordt hierop 
aangepast. 

5. Selectiecriterium SC3 U stelt in de selectieleidraad het volgende: "Doel van de 
procedure is om marktpartijen op een transparante 
en non-discriminatoire wijze in de gelegenheid te stellen 
om mee te dingen naar het verkrijgen van het 
erfpachtrecht." Wij vinden selectiecriterium in strijd met 
dit beginsel. Horecaondernemers die buiten deze cirkel 
ondernemen worden op achterstand gezet. Ons inziens 
kan dit criterium ook niet als een kerncompetentie 
geoormerkt worden. Ons inziens legt dit selectiecriterium 
dan om een geldige grond voor bezwaar. Wij willen u 
vragen dit selectiecriterium te heroverwegen. 

De gemeente heeft selectiecriterium SC heroverwogen en geoordeeld dat 
deze onbedoeld discriminatoir kan worden uitgelegd. Om die reden 
wordt selectiecriterium SC 3 geschrapt en wordt een rangorde bepaald op 
basis van de overige selectiecriteria. 

6. Planning gunningsfase Hoe ziet de planning eruit in de gunningsfase? 
 

In verband met een tweede inlichtingenronde wordt de uiterste termijn 
voor aanmelding verplaatst naar week 34. Tot 24 augustus a.s., 10.00 uur 
kunnen gegadigden vragen stellen. Getracht wordt om de vragen 
dezelfde week te beantwoorden. Gegadigden kunnen zich dan tot 5 
september 2022, 10.00 uur aanmelden. 
 
De gunningsfase start in of omstreeks week 38. Tot in week 48 kunnen 
geselecteerde gegadigden een inschrijving indienen. Voor de kerstperiode 
wordt dan de voorlopige gunning kenbaar gemaakt.  
 
Genoemde planning is onder voorbehoud van wijzigingen. De definitieve 
planning wordt in de gunningsfase gedeeld. 

 


