
Informatieformulier beoordelingsprocedure Visie 
Dit document beschrijft de beoordelingsprocedure voor het vinden van de juiste 
ondernemer/exploitant voor de horecavoorziening aan de Ouderkerkerplas. 
De procedure bestaat uit twee fases:  
1. beoordelen van de visie;  

2. beoordelen van de ondernemer(s) en het ondernemingsplan.  
 
Alle kosten van voorbereiding en planontwikkeling door geïnteresseerden zijn geheel voor 
eigen rekening en risico. Er is dus geen sprake van een rekenvergoeding. Indien 
Groengebied Amstelland (GGA) visies en/ of ondernemingsplannen als van onvoldoende 
kwaliteit beoordeeld, heeft GGA het recht deze visies/ ondernemingsplannen uit de 
procedure te halen c.q. af te wijzen. Dit kan resulteren in de situatie dat de procedure geen 
enkele kandidaat oplevert.  
 
Fase 1: criteria visie  
Geïnteresseerden dienen hun visie op de ontwikkeling van het plangebied schriftelijk bij de 
beoordelingscommissie aan te leveren.  

aats te vinden;  

-voud) hard copies van de visie aan te leveren.  
 
Uw visie dient uiterlijk vrijdag 11 augustus 2017 vóór 12:00 uur te worden gemaild naar: 
pbakker@recreatienoordholland.nl  
Eventuele aanlevering van de hard copies van uw visie kunnen;  
a) Persoonlijk worden ingeleverd bij Paula Bakker op vrijdag 11 augustus 2017; tussen 10.00 
en 12.00 uur, op de Genieweg 46 in Velsen-Zuid.  

b) Per post worden verzonden naar:  
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer  
T.a.v. Mevr. Paula Bakker 
Postbus 2571  
2002 RB Haarlem  
 
De ingeleverde visies worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:  
 
I Kwaliteit van de visie  

o Visie en missie  

o Aansluiting bij de belangrijke aandachtspunten uit de wervingsbrochure 
II Ondernemer(s) 

o Persoonlijke motivatie  

o Curriculum vitae  

o Gevoel van de beoordelaars bij de ondernemer(s) 

III Continuïteit van de onderneming  
o Financiële haalbaarheid en continuïteit  

o Eigen financiële middelen  
 
Het resultaat van fase 1 is de selectie van de drie beste visies (bandbreedte 2 tot 5 visies). 
De opstellers van de voorgeselecteerde visies worden uitgenodigd aan fase 2 deel te 
nemen.  
 
Planning:  
Deadline inleveren visie (fase 1) : 11-08-2017 om 12:00 uur  
Bekendmaking geselecteerde visies : uiterlijk 18 september 2017 
Deadline inleveren ondernemingsplan (fase 2) : nader te bepalen  
Presentatie/toelichting van de ondernemingsplannen : nader te bepalen  
Bekendmaking beste kandidaat : verwachting uiterlijk 31-12-2017 


