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DEEL: I ALGEMEEN 

I.1 Projectbeschrijving 
Ten zuiden van Emmen en tussen de woonwijken Parc Sandur en De Rietlanden ligt de Grote Rietplas. 
Het vier hectare tellende recreatiegebied heeft onder meer een surf- en zeilmeer. Er zijn mooie stranden, 
ruime ligweides, haventjes, voldoende parkeerplaatsen, een kanobaan en wandel- en fietspaden. Jaarlijks 
worden op de stranden verschillende festiviteiten georganiseerd zoals het Hello Festival (voorheen: 
RetroPop), het internationaal Vliegerfestival en de Rietplasloop. Aan de zuidoostzijde van de plas ligt Parc 
Sandur. Dit woon- en recreatiepark telt 1.200 woningen, waarvan 800 voor permanente bewoning. De 
Grote Rietplas is niet alleen een populaire recreatieve bestemming voor inwoners van Emmen, het trekt 
bezoekers uit de hele regio. Zwemmen, wandelen, fietsen, vissen en varen zijn populaire activiteiten. 
 

 
 
Aan de noordoostzijde van de Grote Rietplas is plek voor een horecavoorziening – met de mogelijkheid 
voor een inpandige bedrijfswoning – van maximaal 500 m2. De gemeente Emmen (‘de gemeente’), die 
eigenaar en beheerder is van de grond rondom de Grote Rietplas, is daarom op zoek naar een 
projectontwikkelaar, horecaondernemer of een combinatie daarvan met wie zij een erfpachtovereenkomst 
kan sluiten. Een betrouwbare ondernemer (of een groep van ondernemers) die een horecavoorziening 
voor eigen rekening en risico ontwikkelt en die het pand exploiteert voor horecadoeleinden. Op zodanige 
wijze dat de recreatieve waarde van het gebied wordt vergroot en dat meerwaarde wordt gerealiseerd voor 
bezoekers en omwonenden. 
 
Om een ondernemer of een combinatie van ondernemers te selecteren is de gemeente een niet-openbare 
aanbestedingsprocedure (aanbesteding met voorselectie) gestart. 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. 
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I.2 Aanbestedende dienst 

I.2.1 Beschrijving van de aanbestedende dienst 
De gemeente Emmen telt ruim 107.000 inwoners en is daarmee de grootste gemeente van Drenthe en na 
Groningen en Leeuwarden de derde gemeente van het Noorden. Emmen is ook qua oppervlakte een grote 
gemeente, met veel variatie in landschapstypen en onderling verschillende woonkernen: grote en kleine 
tot zeer kleine. Met al haar voorzieningen is Emmen de spil van de regio Zuidoost-Drenthe en zuidelijk 
Groningen, een gebied met meer dan een kwart miljoen inwoners. Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar de website: www.emmen.nl.  
 

I.2.2 Gegevens van de aanbestedende dienst 
De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Emmen. 
 
Bezoekadres: 
Raadhuisplein 1 
7811 AP Emmen 
 
Postadres: 
Postbus 30001 
7800 RA Emmen 
 

I.2.3 Begeleider van de aanbestedingsprocedure 
SEC groep 
Stavangerweg 4/a 
9723 JC  Groningen 
www.secgroep.nl  
 
Contactpersoon: 
Tom Pals 
Email: tom.pals@secgroep.nl  
Telefoon: 06 303 433 15 
 
SEC groep treedt op als adviseur, opsteller van de stukken, begeleider en als contactpersoon voor deze 
aanbestedingsprocedure namens de gemeente. 
 
I.3 Horecavoorziening Grote Rietplas 

I.3.1 Voorwerp van de aanbestedingsprocedure 
Het voorwerp van de aanbesteding is tweeledig. Enerzijds bestaat deze uit het sluiten van een 
erfpachtovereenkomst (gecombineerd met een opstalrecht) met een verplichting op die grond al datgene 
te realiseren wat in het kader van deze aanbestedingsprocedure wordt gevraagd en door de winnende 
inschrijver wordt aangeboden. Anderzijds bestaat de opdracht uit de exploitatie van de ontwikkelde 
horecavoorziening. Daarbij is het de ondernemer toegestaan om een inpandige (bedrijfs)woning te 
realiseren. 
 
Het beoogde eindresultaat is een aantrekkelijke en duurzame horecavoorziening aan de Grote Rietplas die 
niet alleen toegevoegde waarde heeft voor bezoekers, maar ook meerwaarde heeft voor de wijkbewoners 
van Woonparc Sandur en de Rietlanden. De voorziening versterkt de recreatieve functie van de Rietplas 
en zijn omgeving en moet een kwaliteitsimpuls geven aan de beleving van de recreatieve waarde van het 
gebied. 
 
Het is aan de (winnende) inschrijver om het perceel in te richten en de horecavoorziening te exploiteren. 
De baten en lasten van de gebouw- en horecaexploitatie komen geheel voor rekening van de winnende 
inschrijver. Behoudens de publieke taken van de gemeente en de hoedanigheid van grondeigenaar, heeft 
de gemeente geen rol in de ontwikkeling van een horecavoorziening, noch in de horecaexploitatie. 
 

I.3.2 Perceelbeschrijving 
Het perceel waarop het voorwerp van deze aanbesteding betrekking heeft is gelegen ten noordoosten van 
de Grote Rietplas. Het perceel telt een oppervlakte van circa 2.420 m2. In de nabijheid van het perceel 
bevinden zich onder meer een recreatiestrand, verschillende nieuwe speelvoorzieningen, een 
parkeergelegenheid en een trailerhelling. Langs het perceel loopt een toeristische fietsroute die Parc 
Sandur verbindt met de Rietlanden. 
 

http://www.emmen.nl/
http://www.secgroep.nl/
mailto:tom.pals@secgroep.nl
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Het maximaal te bebouwen oppervlak bedraagt 500 m2 (exclusief terras). Het perceel wordt geleverd in 
de staat waarin het zich op het moment van vestiging van het erfpachtrecht bevindt.  
 

 
 
Een kaveltekening maakt als Bijlage A6 deel uit van deze leidraad. 
 

I.3.3 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
De gemeente stelt geen specifieke eisen aan de vorm en inrichting van de horecavoorziening. Niettemin 
stelt zij een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen in het 
Kavelpaspoort onder het kopje ‘Bouwenveloppe’. Het Kavelpaspoort maakt als Bijlage A7 deel uit van 
deze leidraad. De stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben te gelden als minimumeisen. Met andere 
woorden: het plan van de inschrijver dient ten minste te beantwoorden aan deze stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, ongeacht andere randvoorwaarden van publiekrechtelijke aard. 
 

I.3.4 Uitgangspunten 
Ten aanzien van de realisatie en exploitatie van een horecavoorziening gelden de volgende 
uitgangspunten en randvoorwaarden: 
 
Bouwrijp maken perceel 
De winnende inschrijver is zelf – voor zover noodzakelijk – verantwoordelijk voor het bouwrijp en het 
bouwgeschikt maken van het perceel. De eventuele ophoging (of verlaging) van de grond, eventuele 
grondverbetering en de inrichting van het perceel zijn voor rekening en risico van de winnende 
inschrijver.  
 
Nutsvoorzieningen 
De winnende inschrijver is verantwoordelijk voor de aanleg van en aansluiting op nutsvoorzieningen en 
voor de afstemming met nutsbedrijven.  
 
Toiletvoorzieningen 
Het te realiseren gebouw moet een openbaar toegankelijke toiletvoorziening hebben, waaronder een 
invalidentoilet. De toiletvoorziening moet ook buitenom of afzonderlijk van de horecavoorziening 
toegankelijk zijn. De toiletvoorziening moet in de zomer (van 1 april tot 1 oktober) zeven dagen per week 
van ten minste 10.00 tot 20.00 uur open zijn. In de overige maanden dient de toiletvoorziening ten 
minste zes dagen per week geopend te zijn van 10.00 tot 18.00 uur. 
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Organiseren van activiteiten 
Het organiseren van activiteiten moedigt de gemeente aan, mits de regels, richtlijnen en normen worden 
gerespecteerd. 
 
Inrichting perceel 
De inrichting van het perceel is een verantwoordelijkheid van de winnende inschrijver. Wel wordt van de 
winnende inschrijver na gunning een inrichtingsplan verlangd en dat dit plan ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan de gemeente. Het perceel dient zodanig te worden ingericht dat het openbaar toegankelijk 
is en dat het perceel de uitstraling heeft van een voor publiek toegankelijke voorziening. Het is de 
ondernemer niet toegestaan om op het perceel een strand te realiseren. 
 
Horecaexploitatie in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving 
De inrichting, maar ook de exploitatie en beheer van de horecavoorziening dient in overeenstemming te 
zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In het bijzonder wordt in dit geval gewezen op: 
 

▪ Gemeentelijke regelgeving; 
▪ Bouwbesluit 2012; 
▪ Activiteitenbesluit milieubeheer; 
▪ Drank- en horecawet.  

 

I.3.5 Bestemmingsplan 
De raad van de gemeente Emmen heeft op 23 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Emmen, Parc Sandur 
horecavoorziening Grote Rietplas’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan, dat inmiddels onherroepelijk is, is te 
raadplegen via deze link. De bijbehorende toelichting met referentiebeelden is te raadplegen via de 
volgende link.  
 
I.4 Rechtsverhouding en overeenkomst 

I.4.1 Rechtsverhouding 
De gemeente treedt op als eigenaar en erfverpachter van de grond. Anders dan vanuit haar 
publiekrechtelijke taak speelt de gemeente geen rol in de ontwikkeling van een horecavoorziening, 
evenmin in de exploitatie van een horecavoorziening. De rechtsverhouding tussen de gemeente en de 
winnende inschrijver wordt vastgelegd in een erfpachtovereenkomst. Een conceptversie van de 
erfpachtovereenkomst maakt als Bijlage A8 deel uit van deze leidraad.  
 
In de erfpachtovereenkomst worden de Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, vijfde 
editie maart 2004, ten dele van toepassing verklaard. De uitgiftevoorwaarden maken als Bijlage A9 deel 
uit van deze leidraad. 
 
Door inschrijving committeert de inschrijver zich aan deze overeenkomst en de daarbij behorende 
bijlagen. De door de winnende inschrijver in het kader van diens inschrijving aangeboden voorwaarden, 
maatregelen, ontwerpen en uitgangspunten zijn daar integraal onderdeel van. Door definitieve gunning 
zijn de gemeente en de (winnende) inschrijver gebonden aan de inhoud van deze overeenkomst. 
 

I.4.2 Duur van de overeenkomst 
De erfpachtovereenkomst en het daarin besloten erfpacht- en opstalrecht wordt gesloten voor de duur van 
40 (veertig) jaar.  
 

I.4.3 Erfpachtcanon en waarderingsgrondslag 
De eerste twee contractjaren bedraagt de erfpachtcanon € 4.000 per jaar exclusief omzetbelasting. Na de 
eerste twee jaar bedraagt de minimale jaarlijkse erfpachtcanon € 7.900 exclusief omzetbelasting. De 
vergoeding wordt vanaf 2025 jaarlijks geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex. De vaste jaarlijkse 
vergoeding van de grond is gebaseerd op een waarderingsgrondslag van de grond van € 158.000 en een 
rentepercentage van 5 procent. 
 
In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 3 van de erfpachtovereenkomst (Bijlage A8). 
 

I.4.4 Sanctiebeleid niet-naleving inschrijvingsvoorwaarden 
De voorwaarden, maatregelen, ontwerpen en uitgangspunten die de ondernemer in het kader van diens 
inschrijving aanbiedt zijn niet vrijblijvend. De winnende ondernemer is gebonden tot naleving van al 
datgene wat hij aanbiedt en waarop hij in het kader van deze procedure wordt beoordeeld (Deel IV). 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0114.2020109-B701/pt_NL.IMRO.0114.2020109-B701.xml#NL.IMRO.PT.s115
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0114.2020109-B701/pt_NL.IMRO.0114.2020109-B701.xml#NL.IMRO.PT.s1
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Indien voorwaarden, maatregelen, ontwerpen en uitgangspunten op enig moment tijdens de looptijd van 
de erfpachtovereenkomst niet wordt gehaald en terwijl naleving op grond van de gemaakte afspraken wel 
kon worden verlangd, wordt de ondernemer schriftelijk gemaand tot verbetering. Indien verbetering 
binnen een termijn van twee maanden uitblijft en de ondernemer in verzuim is, is de gemeente gerechtigd 
een boete op te leggen. In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 7 van de (concept) 
erfpachtovereenkomst (Bijlage A8). 
 
De gemeente zal bij de overweging tot het opleggen van een boete handelen naar de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid. Dit betekent onder meer dat de gemeente geen boete oplegt wanneer een 
tekortkoming in de nakoming, ondanks alle inspanningen van de ondernemer, hem redelijkerwijs niet 
kan worden toegerekend. 
 
Door inschrijving verklaart de ondernemer zich onvoorwaardelijk akkoord met deze boetebepaling. 
 

I.4.5 Onvoorziene omstandigheden wegens pandemie 
De gemeente begrijpt dat door de overheid opgelegde maatregelen in verband met een pandemie, zoals 
COVID-19, veel invloed kunnen hebben op de beoogde horecaexploitatie. De gemeente behoudt zich het 
recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden wegens overheidsmaatregelen als gevolg van een 
pandemie de contractuele voorwaarden in afstemming met de winnende inschrijver te wijzigen. Daarbij 
moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de (tijdelijke) wijziging of opschorting van 
uitvoeringsvoorwaarden. In een voorkomend geval treden de gemeente en de winnende inschrijver in 
overleg 
 
Aan die wijzigingsmogelijkheid worden drie voorwaarden verbonden. In de eerste plaats dient de 
aanleiding voor een wijziging gelegen te zijn in onvoorziene omstandigheden die verband houden met 
overheidsmaatregelen als gevolg van een pandemie. De aanleiding van een wijziging moet zijn oorzaak 
vinden in omstandigheden waarop de winnende inschrijver geen invloed heeft gehad en waarop de 
winnende inschrijver redelijkerwijs niet kon anticiperen. Tot slot mag een wijziging van contractafspraken 
geen wezenlijke wijziging in de zin van de Aanbestedingswet 2012 opleveren.  
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DEEL: II AANBESTEDINGSPROCEDURE 

II.1 Type gekozen procedure 
De gemeente heeft gekozen voor een nationale niet-openbare procedure. De gemeente is van oordeel dat 
deze aanbestedingsprocedure zodanig veel inspanningen en offertekosten vraagt van marktpartijen dat 
een voorselectie vereist is. De gemeente heeft gekozen voor een nationale procedure, omdat de 
opdrachtwaarde  wordt geraamd op een bedrag beneden de Europese drempelwaarde. 
 
Op deze nationale niet-openbare aanbesteding is hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement 
Werken 2016 (‘ARW 2016’) van toepassing. 
 
De aanbestedingsprocedure omvat derhalve twee fasen: de selectiefase en de gunningsfase. In de 
selectiefase kan iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming indienen. Hierop beoordeelt de 
gemeente of de ondernemer bekwaam en geschikt is, op basis van uitsluitingscriteria en 
geschiktheidseisen. Het aantal te selecteren partijen is gemaximeerd tot drie ondernemers. Indien 
meer dan drie geschikt bevonden partijen zich hebben aangemeld, wordt dit aantal teruggebracht op basis 
van selectiecriteria.  
 
De drie overgebleven ondernemers, gaan door naar de gunningsfase. In deze fase worden de ondernemers 
uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze inschrijvingen worden beoordeeld en getoetst op basis 
van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (Beste PKV). De uitwerking van het 
gunningscriterium wordt in de gunningsleidraad beschreven. 
 
II.2 Procedurevoorwaarden  
Op deze aanbestedingsprocedure zijn procedurevoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden maken 
als Bijlage A5 deel uit van deze leidraad. 
 
II.3 Planning 
Voor de onderhavige aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande planning. De planning is onder 
voorbehoud van omstandigheden die wijziging van de planning noodzakelijk maken. De als "uiterlijk" 
aangeduide datum en tijdstip zijn fatale termijnen. 
 

 
II.4 Communicatie en uitwisselen documenten 
De communicatie en uitwisseling van documenten met betrekking tot deze aanbesteding, vindt plaats via 
het digitaal aanbestedingsplatform Negometrix.  
 
Het is gedurende de gehele aanbestedingsprocedure enkel toegestaan om te communiceren via 
Negometrix. Uitgezonderd zijn de gevallen die in deze leidraad specifiek staan beschreven. In deze 
gevallen verloopt de communicatie enkel via begeleider van deze aanbesteding (paragraaf I.2.3).    
 
Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers van de gemeente of betrokken adviseurs komt 
volledig voor risico van de inschrijver en geeft de gemeente het recht over te gaan tot uitsluiting van de 
betrokken inschrijver. Enkel in geval van een storing in Negometrix, mag worden afgeweken van 
bovenstaande manier van communiceren. Dit staat nader omschreven in paragraaf II.8.  
 

II.4.1 Verzoek om inlichtingen 
Er is ten behoeve van de selectiefase één vragenronde gepland. De uiterste datum en het tijdstip staan 
weergegeven in de planning zoals uitgewerkt in paragraaf 2.2. Deze planning is leidend. Te laat 
ingediende vragen worden in beginsel niet beantwoord. Dit is enkel anders indien de gemeente van 
mening is dat de vraag dermate essentieel is, dat beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle 
geïnteresseerde ondernemers.  

Taakbeschrijving Door Datum Tijdstip 

Aankondiging Gemeente 7 juli 2022  
Uiterste datum en tijdstip indienen vragen Ondernemers 16 juli 2022 10.00 uur 
Nota van Inlichtingen Gemeente 21 juli 2022  
Indienen aanmeldingen, uiterlijk: Ondernemers 8 augustus 2022 10.00 uur 
Beoordelen aanmeldingen Gemeente Week 33  
Verzendatum (voorlopige) selectiebeslissing Gemeente Week 33  
Definitieve selectie (na einde standstill periode) Gemeente Week 34  
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Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze selectieleidraad in de Nota van Inlichtingen dient de 
ondernemer onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen 
prevaleren boven de bepalingen in deze selectieleidraad. 
 

II.4.2 Vertrouwelijke vragen 
Indien een vraag gesteld wordt waarbij openbaarmaking van het antwoord in een Nota van Inlichtingen 
de commerciële belangen van een inschrijver raakt of nadelige gevolgen heeft voor de positie van een 
inschrijver, kan een verzoek worden ingediend om de beantwoording van de vraag niet openbaar te 
maken. Hierbij dient een expliciet en gemotiveerd verzoek ingediend worden dat en waarom de vraag zich 
niet leent voor gedeelde beantwoording.  
 
De gemeente maakt hierbij de afweging tussen het belang tussen individuele inschrijver en het belang 
voor andere ondernemers. Indien de gemeente tot de conclusie komt dat de vraag niet individueel 
beantwoord kan worden, wordt inschrijver hier voor verstrekking van de Nota van Inlichting over 
geïnformeerd. Hiermee wordt inschrijver in staat gesteld om de vraag in te trekken. Wordt de vraag niet 
ingetrokken, dan wordt deze publiekelijk in Nota van Inlichting beantwoord.  
 
Een verzoek om individuele beantwoording wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien de vraag 
betrekking heeft op het verloop van de procedure, de aan het project verbonden eisen en verzoeken om 
toelichting en/of afwijking van de gestelde randvoorwaarden en contractinhoudelijke bepalingen. 
 

II.4.3 Bezoek perceel 
Het perceel is voor eenieder vrij toegankelijk. Derhalve zal er geen bezoek aan het perceel worden 
georganiseerd. 
 
II.5 Inschrijven in samenwerkingsverband 
Het is ondernemers toegestaan om in te schrijven in samenwerkingsverband. Twee opties in 
samenwerkingsverband zijn hierin mogelijk:  
 

▪ deelname in combinatie (inschrijven in samenwerkingsverband van ondernemers), en  
▪ deelname met beroep op derden.  

 
Aan beide samenwerkingsverbanden zijn voorwaarden verbonden. Een onderneming mag zich slechts 
éénmaal aanmelden, als ondernemer of als deelnemer in combinatie. Na de selectiefase kan de 
samenstelling van de combinatie niet meer worden gewijzigd. 
 

II.5.1 Deelname in combinatie; 
Indien twee of meer ondernemers zich aanmelden als een samenwerkingsverband van ondernemers 
(hierna te noemen “combinatie”), gelden de volgende bepalingen: 
 

▪ Er moet worden verklaard dat alle deelnemers in de combinatie gezamenlijk en hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de volledige en juiste uitvoering van de opdracht in al zijn onderdelen. 
Voor het tekenen van de verantwoordelijkheid dient Bijlage A3 gehanteerd te worden. 

▪ De deelnemers wijzen één onderneming en contactpersoon aan die namens de combinatie 
optreedt. Dit dient te worden aangegeven in Bijlage A3.  

▪ Iedere deelnemer van de combinatie dient zelfstandig een UEA (zie paragraaf III.2) volledig in te 
vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. 

 

II.5.2 Beroep op derden 
Indien ondernemer een beroep doet op “derden” (onderaannemers, moeder-, zuster- of 
dochterondernemingen) om hiermee te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen, verklaart de 
ondernemer in het UEA welke derde(n) voor welk werkonderdeel hiervoor zal/zullen worden betrokken. 
Hiermee is ondernemer verplicht om het werkonderdeel, indien gegund, door de voorgestelde derde te 
laten uitvoeren.  
 
In geval van een beroep op een derde, dient bij inschrijving een volledig ingevuld en ondertekend UEA 
van de betreffende derde(n) te worden ingediend. 
 
De ondernemer dient op eerste verzoek van de gemeente binnen 7 dagen in te dienen: 
 

▪ Een door ondernemer en derde ondertekende schriftelijke verklaring waarin wordt aangetoond 
dat ondernemer voor de uitvoering daadwerkelijk kan beschikken over de middelen en kennis van 
de betrokken derde(n). 
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II.6 Volledigheid en geldigheid 
Enkel tijdig ingediende en volledig ingevulde inschrijvingen, ondertekend door een persoon die daartoe 
bevoegd of gemachtigd is worden meegenomen in de beoordeling.  
 
De gemeente behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid te controleren. Als 
tijdens de aanbestedingsprocedure blijkt dat door de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie is 
verstrekt en/of de ondernemer hetgeen door hem is aangeboden niet kan nakomen, wordt de ondernemer 
van deelname uitgesloten.  
 
De documenten dienen volgens planning in Paragraaf II.2 tijdig ingediend te worden. Het is na 
sluitingstijd/tijdstip niet meer mogelijk om de documenten in te dienen en/of te wijzigen. Enkel het 
indienen van een inschrijving op de voorgeschreven wijze is toegestaan. Inschrijvingen die op andere 
wijze zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. 
 
II.7 Taal 
De voertaal tijdens de aanbestedingsprocedure en gedurende de contractperiode is Nederlands. Zowel in 
taal als in geschrift. Alle documenten van zowel de ondernemer als van de gemeente zijn in het 
Nederlands opgesteld.  
 
II.8 Storing Negometrix 
In geval van een aantoonbare storing in het aanbestedingsplatform van Negometrix, kan de gemeente 
besluiten de uiterste termijn te verlengen. Een storing dient uiterlijk binnen 15 minuten na het sluiten van 
de kluis te worden gemeld bij de begeleider van deze aanbesteding (paragraaf I.2.3). Termijnverlenging 
vindt niet plaats wanneer de storing geen verband houdt met een verifieerbare storing bij Negometrix. 
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DEEL: III DEELNEMEN AAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 

In dit hoofdstuk is aangegeven aan welke voorwaarden de ondernemer moet voldoen om deel te mogen 
nemen aan deze aanbestedingsprocedure en welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen van 
toepassing zijn. 
 
III.1 Aanmelden voor de aanbestedingsprocedure 
Een ondernemer kan zich aanmelden door het indienen van het aanmeldingsformulier via Negometrix. 
Het aanmeldingsformulier maakt als Bijlage A1 deel van uit van de leidraad. Het aanmeldingsformulier 
is tevens als los Word-document op Negometrix geplaatst.  
 
Bij aanmelding dienen tevens de in paragraaf III.5.1 voorgeschreven stukken te worden ingediend. De in 
paragraaf III.5.2 beschreven documenten hoeven pas te worden ingediend nadat de gemeente daarom 
heeft verzocht. 
 
III.2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
De gemeente maakt gebruik van het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (UEA). Een UEA is een 
eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen 
voor een aanbestedingsprocedure. De gemeente maakt hiervoor gebruik van een Europees 
standaardformulier dat als Bijlage A2 deel uitmaakt van deze selectieleidraad.  
 
De ondernemer vult het formulier volledig en naar waarheid in en voegt het gescande formulier toe aan 
haar aanmelding.  
 
Combinatie 
Indien meerdere ondernemers deelnemen in combinatie (zie paragraaf II.5.1), dienen alle deelnemers aan 
het samenwerkingsverband een UEA in te vullen. Onder onderdeel IIA van het formulier dient de 
rolverdeling tussen partijen (leider, verantwoordelijk voor specifieke taken, enz.) te worden toegelicht. De 
deelnemers aan de combinatie dienen ervoor te zorgen dat de invulling op de rolverdeling correspondeert 
met de invulling van de andere combinant. 
 
Beroep op derden 
Indien de ondernemer voor het voldoen aan de geschiktheidseisen een beroep doet op derden (zie 
paragraaf II.5.2), dient ook deze derde een UEA in te vullen. Onder onderdeel IIC van het formulier dient 
de ondernemer de specifieke draagkracht te beschrijven waarop de ondernemer steunt op een derde.  
 
III.3 Uitsluitingsgronden 
De gemeente sluit van deelneming aan deze aanbestedingsprocedure uit iedere ondernemer waarop één 
of meer van de in het bijgevoegd UEA aangekruiste uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Dit lijdt 
slechts uitzondering wanneer de ondernemer, naar het oordeel van de gemeente, zodanige 
(zelfreinigende) maatregelen heeft getroffen dat zijn betrouwbaarheid voldoende wordt gewaarborgd. Op 
deze uitzondering is het bepaalde in artikel 2.87a Aanbestedingswet van overeenkomstige toepassing. 
 
Ten bewijze van de uitsluitingsgronden dienen volgende verklaringen alleen na een daartoe door de 
gemeente gesteld verzoek ingediend te worden: 
 

▪ Gedragsverklaring Aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar); 
▪ Verklaring belastingdienst omtrent betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen (niet 

ouder dan 6 maanden); 
▪ Uittreksel handelsregister (niet ouder dan 6 maanden). 

 

De gemeente wijst er op dat de behandeling van de aanvraag van genoemde documenten de nodige tijd (soms 

meerdere weken) kan vragen. Er wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd om deze documenten vroegtijdig aan 

te vragen. 

 
III.4 Geschiktheidseisen 
Ter toetsing of een ondernemer geschikt is de onderhavige opdracht uit te voeren, stelt de gemeente 
enkele geschiktheidseisen. Het gaat hierbij om minimumeisen. Dit betekent dat de ondernemer aan de 
gestelde geschiktheidseisen moet voldoen om voor selectie in aanmerking te komen. 
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De gestelde eisen hebben achtereenvolgens betrekking op 1) de financiële en economische draagkracht 
van de ondernemer en 2) de beroepsbevoegdheid. 
 

III.4.1 Financiële en economische draagkracht 
De gemeente wil samenwerken met een partij die voldoende verzekerd is bij schade in de uitvoering van 
de onderhavige opdracht. 

 

III.4.2 Beroepsbevoegdheid 
De gemeente wil vermijden dat de opdracht uitgevoerd wordt door een bedrijf/persoon die op grond van 
de nationale wetgeving niet bevoegd is. Daarom stelt zij de volgende eis ten aanzien van de 
beroepsbevoegdheid. 
 

 

III.4.3 Positief advies BIBOB 
De gemeente wenst zaken te doen met een solide en betrouwbare partij. Ter toetsing van de 
betrouwbaarheid en integriteit, kan de gemeente in het kader van de Wet BIBOB (Wet Bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) advies inwinnen over de (winnende) ondernemer(s) 
met wie de gemeente een overeenkomst sluit. Dat geldt ook voor de ondernemers met wie de winnende 
inschrijver(s) na gunning een overeenkomst aangaan met betrekking tot de exploitatie van een 
horecavoorziening. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat met de horecaexploitatie aan de Grote 
Rietplas onbedoeld criminele activiteiten worden gefaciliteerd.  
 
De ondernemer verplicht zich tot medewerking. Een positief advies is een voorwaarde voor verdere 
voortzetting van de erfpachtovereenkomst. De erfpachtovereenkomst wordt niet gegund aan een 
ondernemer over wie negatief is geadviseerd. Is de overeenkomst reeds gegund of is er een overeenkomst 
gesloten, dan kan de gemeente, zonder vergoeding van enige schade aan de ondernemer, de gunning 
herroepen respectievelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. 
 
III.5 Resumé: in te dienen stukken 

III.5.1 Indienen bij inschrijving 
De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals beschreven in deze 
selectieleidraad inclusief bijlagen. De inschrijving dient op sluitingsdatum en -tijdstip op straffe van 
directe uitsluiting van de aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, 
in ieder geval de volgende documenten/bescheiden te bevatten: 
 

 

Geschiktheidseis 
 

Toelichting OP VERZOEK te overleggen 
verklaring 

Verzekering De ondernemer dient afdoende verzekerd te zijn 
inzake aansprakelijkheid door middel van een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze 
verzekering dient minimaal € 1.250.000 per 
gebeurtenis te dekken alsmede minimaal twee 
gebeurtenissen/uitkeringen per jaar. 

Een geldig polisblad van de toepasselijke 
bedrijfsaansprakelijkheid of een 
vergelijkbaar document waaruit blijkt dat 
de ondernemer voldoet aan de gestelde 
verzekeringseis. 
 

Geschiktheidseis 
 

Toelichting OP VERZOEK te overleggen verklaring 

Registratie 
Handelsregister 

De ondernemer dient ingeschreven te 
staan in het beroeps- of handelsregister 
volgens de eisen van de wetgeving van het 
vestigingsland van de ondernemer. 

Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet 
ouder dan 6 maanden). 

 Document Verwijzing 

1.  Aanmeldingsformulier Paragraaf III.1. en Bijlage A1 

2.  Uniform Europees Aanbestedingsdocument Paragraaf III.1. en Bijlage A2 

3.  Verklaring combinatievorming (indien van toepassing) Paragraaf II.5.1 en Bijlage A3 

4.  Referentieformulier (indien van toepassing) Paragraaf IV.2 en Bijlage A4 
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III.5.2 In te dienen na een verzoek daartoe 
De volgende documenten hoeven pas te worden ingediend nadat de gemeente daartoe een verzoek heeft 
gedaan. Van de ondernemer wordt verlangd de gevraagde documenten binnen zeven dagen na het daartoe 
gedane verzoek te hebben ingediend.  
 

 
 

 Document Verwijzing 

5.  Gedragsverklaring aanbesteden Paragraaf III.3 

6.  Accountantsverklaring Paragraaf III.4.1 

7.  Polis verzekering bedrijfsaansprakelijkheid Paragraaf III.4.1 

8.  Uittreksel handelsregister Paragraaf III.4.3 
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DEEL: IV SELECTIE EN UITNODIGING 

IV.1 Beoordelingsprocedure 
Wanneer de uiterste termijn voor het indienen van aanmeldingen is verstreken, start de 
beoordelingsprocedure. Alle binnengekomen aanmeldingen worden getoetst aan de hand van de volgende 
stappen: 
 

▪ Volledigheid en geldigheid van ingediende documenten (volgens overzicht paragraaf III.5); 
▪ Beoordelen van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. 
 

Alleen volledige en geldige aanmeldingen, ingediend door ondernemers op wie geen uitsluitingsgronden 
van toepassing zijn en die voldoen aan de geschiktheidseisen, komen in aanmerking voor selectie. Indien 
meer dan drie partijen voldoen aan deze stappen, vindt nadere selectie plaats op basis van selectiecriteria 
(paragraaf IV.2).  
 
IV.2 Ranking op basis van waardering op selectiecriteria 
Indien het aantal ondernemers, op wie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de  
minimumeisen, groter is dan het maximaal aantal uit te nodigen ondernemers, dan vindt nadere selectie 
plaats op basis van waardering op selectiecriteria. Op basis van die criteria worden de aanmeldingen 
gerangschikt. De drie hoogst gerangschikte ondernemers worden geselecteerd voor de gunningsfase.  
 
Nadere selectie vindt plaats aan de hand van selectiecriteria, zoals verwoord in de onderstaande 
selectiematrix. De ondernemer dient op basis van een op te geven projectreferentie aantoonbaar te maken 
dat hij voldoet aan een selectiecriterium. Het voldoen aan een selectiecriterium dient te worden verwoord 
middels het referentieformulier van Bijlage A4. Indien een ondernemer aantoonbaar maakt te kunnen 
voldoen aan een selectiecriterium, dan ontvangt hij de bij het selectiecriterium aangegeven punten. Kan 
de gemeente niet ondubbelzinnig uit het formulier herleiden dat de ondernemer volledig voldoet aan het 
gestelde selectiecriterium, dan ontvangt de ondernemer geen punten. Met andere woorden: een 
inschrijver voldoet wel of voldoet niet.  
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om de inhoud van het referentieformulier te verifiëren bij de 
opgegeven opdrachtgever.  
 
In geval de inschrijver inschrijft als combinatie, dan voldoet de inschrijver aan een selectiecriterium 
indien ten minste één van de combinanten daaraan invulling kan geven. Hetzelfde geldt in geval de 
inschrijver een beroep doet op de draagkracht van een derde. Het bepaalde in paragraaf II.5 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Selectiematrix 
 
Selectie-
criterium 

Beschrijving Punten 

SC1 De inschrijver dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor 
deze aanbesteding, naar behoren, op vakkundige wijze én tijdig te hebben opgeleverd, 
verleend uitstel daarin begrepen, een bouwwerk bestemd om te worden gebruikt als 
horecavoorziening. De voor horeca bestemde ruimte diende ten minste 250 m2 (BVO) te 
bedragen.  

20 

SC2 De inschrijver dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor 
deze aanbesteding, een horecavoorziening te hebben opgericht en/of ten minste één jaar 
te hebben geëxploiteerd. De voor horeca bestemde ruimte diende ten minste 250 m2 
(BVO) te bedragen.  

20 

SC3 De inschrijver dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor 
deze aanbesteding, als horecaondernemer ten minste één jaar een horecagelegenheid te 
hebben geëxploiteerd in de omgeving van het projectgebied (<50 km). 

20 

SC4 De inschrijver dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor 
deze aanbesteding, ten minste één jaar als horecaondernemer een horecagelegenheid te 
hebben geëxploiteerd waarbij duurzaamheid onmiskenbaar onderdeel was van het 
bedrijfsconcept. 

20 

SC5 De inschrijver dient in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de datum van aanmelding voor 
deze aanbesteding, als opdrachtgever of als uitvoerder, verantwoordelijk te zijn geweest 
voor de organisatie en/of uitvoering van openbaar toegankelijke activiteiten in de 
buitenruimte voor uiteenlopende doelgroepen (> 250 personen). 

20 
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Ondernemers kunnen maximaal 100 punten halen. De drie ondernemers met het hoogste aantal punten 
komen voor een uitnodiging voor de gunningsfase in aanmerking. Bij gelijke score in de rang van de 
eerste tot en met de derde plaats, vindt een loting plaats onder de partijen met een gelijke score. 
Bijvoorbeeld: partij A heeft 100 punten, partij B heeft 75 punten en partij C en D hebben 50 punten, dan 
wordt voor de derde plaats geloot tussen partij C en partij D. Hebben partij B, C en D ieder 75 punten, dan 
wordt partij A geselecteerd en vindt tussen partijen B, C en D een loting plaats voor plek 2 en plek 3. 
 
IV.3 Besluitvorming omtrent de selectie 

IV.3.1 Mededeling selectiebeslissing 
Alle ondernemers worden gelijktijdig, volgens planning in paragraaf II.3, geïnformeerd door de gemeente 
over het selectiebesluit. De gemeente geeft hierbij, aan de hand van de hiervoor beschreven 
selectiecriteria, een gemotiveerde toelichting aan de ondernemers waarom zij wel/niet in aanmerking zijn 
gekomen voor de gunningsfase.  
 

IV.3.2 Bezwaar tegen selectiebeslissing 
Indien een uitgesloten of afgewezen ondernemer bezwaar heeft tegen de uitsluiting of afwijzing, maakt hij 
dit binnen zeven (7) werkdagen, conform artikel 3.23.3 ARW 2016, middels een gemotiveerde brief, 
kenbaar  bij de gemeente. De genoemde termijn heeft te gelden als een vervaltermijn. Een ondernemer 
verliest zijn recht om op te komen tegen het selectiebesluit, wanneer de gemeente binnen zeven (7) 
werkdagen geen bezwaar heeft ontvangen.  
 
De gemeente behoudt zich het recht voor voornoemde termijn tussentijds te verlengen. De ondernemers 
worden hierover in een voorkomend geval geïnformeerd. 
 
IV.4 Uitnodiging voor de gunningsfase 
Indien er geen kort geding aanhangig is gemaakt binnen de genoemde rechtsbeschermingstermijn, dan 
wel in kort geding de door gemeente medegedeelde (aanvullende) selectiebeslissing in stand blijft, zal de 
gemeente overgaan tot uitnodiging tot inschrijving. Met verzending van deze uitnodiging tot het doen van 
een inschrijving eindigt de selectiefase en start de gunningsfase. Een uitnodiging gaat gepaard met de 
voor de gunningsfase relevante documenten, waaronder een gunningsleidraad met een beschrijving van 
de gunningscriteria.  
 
Het is niet toegestaan de samenstelling van een inschrijver na aanmelding te wijzigen. Met andere 
woorden, er zal moeten worden ingeschreven in dezelfde samenstelling als waarin is aangemeld voor de 
selectiefase. 
 
IV.5 Afmelding en uitsluiting gunningsfase 
Indien een genodigde ondernemer besluit tot het niet langer deelnemen aan de onderhavige 
aanbestedingsprocedure, dan wordt de ondernemer verzocht dit spoedig, doch binnen twee weken na de 
datum van uitnodiging te melden via Negometrix of bij de begeleider van deze aanbesteding (paragraaf 
I.2.3).  
 
Indien afmelding geschiedt na de datum van uitnodiging, maar binnen een termijn van twee weken na 
uitnodiging, dan ontvangt de eerstvolgende aanmelder, die op basis van de ranking als bedoeld in 
paragraaf IV.2 niet voor uitnodiging in aanmerking kwam, alsnog een uitnodiging. Vindt afmelding plaats 
na de genoemde termijn van twee weken, dan wordt de gunningsfase voortgezet met de dan uitgenodigde 
ondernemers. 
 
Hetzelfde uitgangspunt geldt indien gedurende de gunningsfase blijkt dat een genodigde ondernemer niet 
(langer) voldoet aan de in Deel III genoemde geschiktheidseisen of indien blijkt dat op een ondernemer 
een uitsluitingsgrond van toepassing is. 
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IV.6 Doorkijk naar gunningsfase 
In de gunningsfase worden geselecteerde ondernemers in de gelegenheid gesteld om een plan van aanpak 
in te dienen en om inzicht te geven in de wijze waarop de ondernemer invulling wil geven aan de plek en 
de horecaexploitatie. Daarbij wordt van de inschrijvers verwacht dat zij door middel van een (globale) 
schets, tekening en/of een artist impression, aangevuld met een schriftelijke toelichting, inzichtelijk 
maken in hoeverre een voorgenomen ontwerp en de horecaexploitatie beantwoorden aan de eisen en 
wensen van de gemeente. 
 
Het gunningcriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (PKV) en wordt toegepast met als 
uitgangspunt dat volledig op kwaliteit wordt getoetst. De beste PKV zal worden vastgesteld op basis van 
de onderstaande subcriteria en op basis van de daarbij vermelde weging: 
 
Beschrijving Weging 
Criterium 1: Kwaliteit van de horecavoorziening 30 
Criterium 2: Kwaliteit en continuïteit van het horecaconcept 40 
Criterium 3: Meerwaarde voor de omgeving en bezoekers 30 

 
De inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV) komt het eerst voor gunning in 
aanmerking.  
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DEEL: V LIJST VAN BIJLAGEN EN MODELLEN 

 
Modellen 
 
Bijlage A1:  Aanmeldingsformulier 
 
Bijlage A2:  Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
 
Bijlage A3:  Verklaring combinatievorming 
 
Bijlage A4:  Referentieformulier 
 
 
Informatief en juridisch 
 
Bijlage A5:  Procedurevoorwaarden 
 
Bijlage A6:  Kaveltekening 
 
Bijlage A7:  Kavelpaspoort 
 
Bijlage A8:  (Concept) erfpachtovereenkomst 
 
Bijlage A9:  Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, vijfde editie 
 
 
 


