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Inleiding  
In de periode van 1 mei t/m 27 mei jl. hebben geïnteresseerden de mogelijkheid gehad om 
vragen te stellen over de uitvraagdocumenten ten behoeve van de uitvraag voor de exploitatie 
van Recreatiepark Elfenmeer in Herkenbosch. In deze Nota van inlichtingen zijn de gestelde 
vragen samengevat weergegeven, gevolgd door een antwoord.   
 
De Nota van inlichtingen wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.  
 
De vragen 
 
Vraag 1: Over de procedure  

 
In bijlage 1 van de uitvraagdocumenten is het formulier ‘Uitvraagdocument Recreatiepark 
Elfenmeer’ bijgevoegd waarmee een ondernemer zich kan aanmelden en een aantal zaken 
moet aantonen. Hoe gaat de procedure in zijn werk op het moment dat inschrijver nog geen 
actieve ondernemer is? Is dit het enige formulier dat ingevuld moet worden?  
 
Antwoord: 
 
De selectieleidraad bestaat uit de leidraad zelf met 9 bijlagen. In de leidraad zelf is 
opgenomen hoe de procedure om te komen tot een nieuwe exploitant is opgesteld.  
 
In hoofdstuk 6.4 wordt uitgelegd hoe de eerste selectieronde verloopt. Voor 12 juni 2019 
(uiterlijk 11 juni 2019 om 12:00u) moeten potentiële exploitanten zich melden door het 
indienen van een korte notitie over de beoogde ontwikkeling op basis van het ‘Programma 
van Eisen en Ambities’ en alles invullen wat voor de inschrijver van toepassing is. Uit de 
inschrijvingen worden vervolgens 5 potentiële exploitanten geselecteerd die in de volgende 
fase van de uitvraag belanden. De dialoogfase.   
 
Het Programma van Eisen en Ambities is verder opgenomen als bijlage 5 bij de leidraad. Hierin 
zijn de voorwaarden/ uitgangspunten waaraan de ontwikkeling moet voldoen weergegeven. 
Tevens zijn hierin de ambities van de gemeente opgenomen. 
 
Vraag 2: Duur erfpachtovereenkomst  
 
De duur van een eventuele erfpachtovereenkomst wordt gesteld op 40 jaar. Dit is voor de   
afschrijving van gebouwen en infra een logische periode. Ten aanzien van de riolering wordt 
echter afgeschreven in 60-70 jaar. 
 
Antwoord: 
 
Een erfpachtovereenkomst geeft een pachter het recht om de onroerende zaak van een ander 
te houden en te gebruiken. Erfpachter staat het (onder voorwaarden zoals opgenomen in de 
wet en de erfpachtovereenkomst) vrij voorzieningen, waaronder opstallen, infrastructuur en 
nutsvoorzieningen, te realiseren. Wettelijk is geregeld dat de erfpachter (onder voorwaarden) 
na beëindiging van de erfpacht recht heeft op een vergoeding voor de waarde van de nog 
aanwezige gebouwen, werken en beplantingen.  
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Vraag 3: Weging gunningsfase 
  
De weging in de gunningsfase is gebaseerd op een prijskwaliteitsverhouding van 40%/60%. 
  
Kwaliteit 
Iedere inschrijver kan per subcriterium minimaal 60 en maximaal 100 punten behalen. De 
weging 40/60 is in de praktijk van 40/36 (60/100*60) tot 40/60.  
 
De kwaliteit wordt vervolgens beoordeeld met een rapportcijfer tussen de 6 en 10. Steller 
geeft aan dat het in de praktijk kan voorkomen dat de verschillen minimaal zijn omdat een 
inschrijver rond de 6/7 scoort. Een goed plan, maar niet perfect. Steller van de vraag geeft 
daarnaast aan dat de gemeente in de dialoogfase op verbeteringen stuurt en partijen mogelijk 
een 9 of 10 scoren. Steller van de vraagt zich af of dit de bedoeling is omdat op deze wijze het 
prijselement de doorslag geeft. Is dit de wens?  
 
Steller geeft verder aan dat het de voorkeur verdient om echte verschillen te creëren, door te 
beoordelen op basis van meerwaarden ten opzichte van het minimumniveau zoals 
aangegeven in de documenten. Een beoordeling op basis van de cijfers 0, 4, 7 en 10 geeft 
mogelijk wel een duidelijk onderscheid: 
 
Geen meerwaarde = 0  
Minimale meerwaarde = 4 
Veel meerwaarde = 7 
Zeer veel meerwaarde = 10 
 
Antwoord: 
 
Voor het kunnen wegen van de kwaliteit is het Programma van Eisen en Ambities opgesteld. 
Het staat een inschrijver vrij om zelf invulling te geven aan het Programma.  
Een inschrijver kan kiezen voor een minimale variant, waarbij alleen wordt voldaan aan de 
gestelde eisen of een maximale variant waarbij aan alle ambities wordt voldaan (of een variant 
daartussen).  Inschrijvers kunnen zich hierin onderscheiden.  
Hieraan wordt invulling gegeven door aan kwaliteitscriteria uit het Programma van Eisen en 
Ambities wegingen te hangen. Hierin wijkt de door de steller voorgestelde methodiek niet af 
van de in de leidraad opgenomen methodiek. In beide methodieken kan in voldoende mate 
onderscheid gemaakt worden tussen de plannen van de verschillende inschrijvers.  
 
In de dialoogfase wordt het concept op inhoud beoordeeld en niet gestreefd naar een hogere 
waardering. Een exploitant bepaalt zelf welk concept hij voor ogen heeft. De dialoogfase is 
bedoeld om de te sluiten overeenkomsten nader te specificeren. Hierdoor kan in de 
daaropvolgende fase overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden waaronder het 
park ontwikkeld en geëxploiteerd gaat worden.  
  
Vraag 4: Beoordeling prijs  
 
De prijs wordt beoordeeld op basis van de volgende formule waarbij de hoogste inschrijver   
100 punten krijgt toegekend: Score = aangeboden prijs / hoogste prijs x 100. Het is niet 
geheel duidelijk dat u aan de 100 punten 40% waarde toekent. 
Het verdient de voorkeur om een voorbeeldscoreblad te maken en als bijlage toe te voegen.  
Uw mogelijke denkwijze dat dit in een later stadium volgt is niet juist. De inschrijver moet 
vanaf het eerste moment bekend zijn met de uiteindelijke puntentoekenning. 
 
 Antwoord: 
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 Het voorbeeldscoreblad is aanwezig als bijlage 9 ‘Toelichting op rekenmodel’. 


