
Een unieke mogelijkheid  
voor een aansprekend 
horecaconcept aan 
de Ouderkerkerplas

Groengebied Amstelland is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, 
Amsterdam, Ouder-Amstel en Diemen. Met elkaar zorgen zij ervoor dat het landelijk gebied tussen Amstelveen en het 
Amsterdam-Rijnkanaal behouden blijft.  

Recreatieschap Groengebied Amstelland zoekt ondernemers die een eigentijdse 

horecavoorziening willen realiseren aan de rand van de Ouderkerkerplas. 

Gaat u de uitdaging aan om op deze unieke locatie een gastvrije voorziening te 

realiseren die het hele jaar rond aantrekkelijk is voor een brede doelgroep?



Een recreatiegebied met horeca potentie

Met jaarlijks circa 525.000 bezoekers is de Ouderkerkerplas een plek met regionale aantrekkingskracht. 
Er zijn volop mogelijkheden om te ontspannen in een groene omgeving. Grote trekpleister is de plas met 
mogelijkheden voor zwemmen, surfen en zeilen. 

De zandstranden en ligweiden worden vooral gebruikt door zonaanbidders en sporters. Er ligt een fi ets-
pad rondom de recreatieplas en het gebied heeft verschillende wandelpaden. In de winter is de plas een 
belangrijke verzamelplaats voor smienten, die vanaf de vogelkijkhut goed te observeren zijn.

Aan de Ouderkerkerplas vindt jaarlijks een beperkt aantal evenementen plaats zoals het dance festival 
Buitenwesten, een wielerwedstrijd, kofferbakmarkten en de spierathlon. 

Een goed bereikbare locatie

De plas is direct gelegen aan de A2 ter hoogte van 
het Fletcher hotel. Door de nabijheid van 
Amsterdam Zuidoost aan de andere zijde van de A2 
is de bedrijven- en bevolkingsdichtheid groot. 
De afstand van het centrum van Amsterdam naar 
de plas is 8 km. Er is een parkeerplaats voor circa 
400 auto’s en verspreid in het gebied zijn stallings-
mogelijkheden voor fi etsen. Aan de plas is een 
watersportvereniging aanwezig met ondergeschikte 
horeca en een tijdelijke horecastandplaats.

De Ouderkerkerplas ligt op circa 1,5 km van het 
historische dorpscentrum van Ouderkerk aan de 
Amstel, dat bekend staat om het culinaire aanbod 
en terrassen aan de Amstel. Er is een actief 
ondernemers- en verenigingsleven dat jaarlijks 
vele evenementen in Ouder-Amstel organiseert.

De horecavoorziening kan gebouwd worden binnen 
het oranje kader op de afbeelding hieronder.

Recreatiegebied de Ouderkerkerplas ligt bij Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam Zuidoost 

en biedt ruimte aan een ondernemer om een volwaardige horecagelegenheid bij de plas 

te realiseren. De combinatie van rust en ruimte in het midden van de randstad maakt de 

locatie uniek in zijn soort. 



De maximale afmetingen  
mogen niet meer  
bedragen dan:

Belangrijke aandachtspunten
De horecavoorziening dient binnen de kaders van het bestemmingsplan Buitengebied Noord van de 
gemeente Ouder-Amstel gerealiseerd te worden. 

De voorkeur gaat uit naar een horecaconcept dat is verbreed met andersoortige activiteiten op gebied 
van recreatie, sport, cultuur, spel, zaalverhuur, duurzaamheid en/of ontspanning. 
Hierbij is het wel van belang dat alle activiteiten een interne samenhang vertonen en potentie als totaal-
concept hebben.

Het uitgangspunt voor de werving is een volwaardige horecavoorziening. (horecabedrijf categorie 1 en/of 
2; zie bestemmingsplan).

De horecavoorziening dient deels openbaar toegankelijk en laagdrempelig toegankelijk te zijn en 
voorziet in de recreatieve behoeften van de huidige bezoekers van de Ouderkerkerplas. 
 
Het gebouw moet passen in de groene omgeving en bij voorkeur aansluiten bij de initiatieven voor 
duurzaamheid bij de plas. Denk hierbij ook aan duurzaam bouwen (o.a energie neutraal).

Een exploitatie die het gehele jaar open is geniet de voorkeur.

voor een horecaruimte: 150 m²
voor een bedrijfswoning: 80 m²

De goothoogte van gebouwen mag niet  
meer bedragen dan 3,5 meter. 

De bouwhoogte van gebouwen mag niet 
meer bedragen dan 7 meter. 

De gebouwen dienen van een kap te worden  
voorzien, waarvan de dakhelling niet minder  
dan 25° en niet meer dan 60° mag bedragen.

NB: Zie bestemmingsplan voor overige afmetingen 
zoals sanitaire voorzieningen, vogelobservatiehutten 
en overige gebouwen.

Beleidskaders vanuit bestemmingsplan  
Buitengebied Noord  
gemeente Ouder-Amstel
Gebouwen mogen binnen het bestemmings-
vlak (zie oranje kader voorgaande pagina) 
worden gebouwd, met dien verstande dat:

1.

2.

één bedrijfswoning uitsluitend mag worden 
gebouwd ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijfswoning’, daarbij dient te worden vol-
daan aan de eisen van de Wet geluidhinder.
 
één horecaruimte uitsluitend mag worden 
gebouwd ter plaatse van de aanduiding 
‘horeca’.



Vergoeding en gebruik
Het recreatieschap is op zoek naar een ontwikkeling die een substantiële fi nanciële bijdrage levert aan 
het beheer en onderhoud van Groengebied Amstelland. De hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor het 
gebruik van de grond zal door middel van een taxatie door een onafhankelijk taxateur bepaald worden 
uitgaande van de concrete plannen van de ondernemer. Voor de gronduitgifte is het uitgangspunt een 
(onder) erfpachtovereenkomst voor de duur van 30 jaar. Andere contractvormen en contracten met 
kortere looptijden zijn bespreekbaar.

Benodigde vergunningen en ontheffi ngen
Naast het bereiken van een overeenkomst voor de 
uitgifte van de grond met Groengebied Amstelland dient 
de ondernemer in ieder geval de volgende vergunningen 
en ontheffi ngen te verkrijgen:

Omgevingsvergunning

Exploitatievergunning

Drank en Horecavergunning inclusief Bibob

Terrasvergunning

Het recreatieschap behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden te kunnen afzien van gunning zonder gehoudenheid 
tot schadevergoeding. De gunning is pas defi nitief zodra er een getekend contract ligt. Na defi nitieve gunning dient de ondernemer 
binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of ontheffi ngen bij de gemeente en andere overheidsinstanties aan te vangen. 
Alle kosten voor het inleveren en eventueel aanvullen van een plan zijn voor eigen rekening en risico van de inschrijver tot anders 
schriftelijk overeengekomen met het recreatieschap.

Disclaimer. 

De werving van een horecaondernemer voor de 
Ouderkerkerplas is in opdracht van Groengebied Amstelland 
uitbesteed aan Recreatie Noord-Holland.

Na de deadline ingeleverde inschrijvingen worden niet beoordeeld. Indien nodig voor de beoordeling van 
een visie treedt het recreatieschap na de inschrijvingsdeadline in contact met de opsteller om eventuele 
toelichting en/of aanvullende informatie te verkrijgen. Vervolgens beoordelen wij alle tijdig ingediende 
visies en streven wij ernaar begin september bekend te maken welke ondernemers hun plan verder 
mogen uitwerken.

Deadline vrijdag 11 augustus 2017 voor 12.00 uur

U kunt uw visie in pdf-formaat mailen naar pbakker@recreatienoordholland.nl. Visies groter dan 4 MB 
graag via WeTransfer. Het is toegestaan het plan persoonlijk in te leveren en eventueel toe te lichten. 
De inschrijver van een visie ontvangt een ontvangstbevestiging. Pas na het ontvangen van een 
ontvangstbevestiging telt een inschrijving als ingeleverd.

Indienen visie

Juni 2017

Tijdens de open dag op donderdag 6 juli kunt u de locatie bezoeken. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via pbakker@recreatienoordholland.nl.

Voor verdere vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
Paula Bakker op 06-12176662 of pbakker@recreatienoordholland.nl.

Onderstaande documenten treft u aan op:
www.groengebied-amstelland.nl/gga/horeca

Open dag

Meer informatie

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’

Algemene bepalingen erfpachtvoorwaarden

Beoordelingscriteria voor de visie


