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Memo 

Reg.nr.: R-MRM/2016/570 / RIS 2016-71 
 

Aan : Gemeenteraad 

Van  : College van Burgemeester en wethouders 

Kopie  :  

Datum : 5 februari 2016 

Onderwerp : Start exploitatieprocedure Schaartven 

Bijlage(n) :  
 

 

De gemeenteraad heeft op 14 januari 2016 nieuwe kaders aangegeven voor de 

ontwikkeling van het Schaartven en omgeving. Daarnaast heeft het College de opdracht 

om hier invulling aan te geven. Om uitvoering te geven aan de kaders van de raad heeft 

het college het volgende besloten: 

 Het laten opstellen van een exploitatieovereenkomst voor een periode van twee 

jaar, welke na één jaar kan worden opgezegd, inclusief een 

aanbestedingsprocedure (zie hieronder offerte verzoek Schaartven). 

 Het laten opstellen van een programma van eisen binnen de kaders die de 

gemeenteraad heeft aangegeven, inclusief een aanbestedingsprocedure (zie 

hieronder offerte verzoek Schaartven).  
 

In bovengenoemde toelichting is er sprake van twee trajecten, één voor de korte termijn 

en één voor de langere termijn. Voor de korte termijn is gekozen om zo snel mogelijk te 

komen tot de exploitatie van het Schaartven via het opstellen van een 

exploitatieovereenkomst met bijbehorende aanbestedingsprocedure. Dit geeft het College 

en de gemeenteraad tijd om te komen tot uitwerking van de recent vastgestelde kaders. 

Voor de langere termijn is er sprake van het opstellen van een programma van eisen en 

Europese aanbestedingsprocedure binnen de kaders van de raad. Daarnaast heeft de 

raad aangegeven dat de initiatiefnemers welke voldoen aan het nog op te stellen 

programma van eisen een presentatie moeten geven aan de raad. Gezien dit gegeven en 

het feit dat er sprake is van een Europese aanbesteding is rechtmatigheid en 

transparantie een vereiste. Dit betekent dat de presentatie aan de raad onderdeel wordt 

van de aanbestedingsprocedure. 

 

Juridische toets   

Voor de aanbesteding van het bureau welke de exploitatieovereenkomst en het 

programma van eisen opstelt worden drie bureaus uitgenodigd. De laagste prijs is het 

gunningscriterium. 

 

Voor de tijdelijke exploitatie van het Schaartven geldt een openbare aanbesteding. Voor 

de exploitatie en ontwikkeling op basis van het programma van eisen voor de langere 

termijn en/of verkoop geldt een Europese aanbesteding. 

 

Financiële toets   

De kosten van het bureau welke de exploitatieovereenkomst en het programma van 

eisen opstelt zijn nog niet bekend. Over de uitkomst van de offerteprocedure en de 

daarbij horende kosten wordt nog apart door het College een besluit genomen. Na dit 

besluit kunnen de extra kosten worden verwerkt in de 1e algemene bijstelling. 

 

In de begroting is geen rekening gehouden met kosten van de exploitatie van het 

Schaartven. Middels een apart raadsvoorstel wordt er, indien noodzakelijk, extra budget 

gevraagd van de exploitatie van het Schaartven. 
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Offerteverzoek Schaartven 

 

Betreft: 

 Het verzoek voor het opstellen van een exploitatieovereenkomst voor een periode 

van maximaal twee jaar, welke naar één jaar kan worden opgezegd. 

 Het verzoek voor het opstellen van een programma van eisen binnen de kaders 

die de gemeenteraad heeft aangegeven. 

 

Nadere toelichting. 

 

1. Exploitatie overeenkomst. 

De gemeente Boxmeer is voornemens om een programma van eisen op te stellen en 

deze door de gemeenteraad te laten vaststellen. Vooruitlopend op dit proces willen 

we in de tussenliggende periode een exploitatieovereenkomst opstellen waar 

ontwikkelmogelijkheden zijn, welke binnen het bestemmingsplan passen. Eventuele 

ontwikkelingen dienen door de exploitant aan het einde van de periode weer 

ongedaan worden gemaakt. Daarnaast dient de exploitatieovereenkomst tevens te 

voldoen aan de eisen van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden(Whvbz). De bevindingen van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant  

Tevens wordt gevraagd om een programma van Eisen op te stellen voor de 

aanbesteding van de exploitatie inclusief de gunnings- en geschiktheidscriteria.  

 

2. Programma van Eisen. 

Er is door de gemeente Boxmeer een structuurvisie Overloon opgesteld en door de 

gemeenteraad vastgesteld, daarnaast is er sprake van een vastgesteld 

bestemmingsplan.  

De gemeenteraad heeft op 14 januari 2016 nieuwe kaders gesteld. 

Verzocht wordt om een programma van eisen op te stellen met inachtneming van 

bovenstaande ten behoeve van een Europese aanbesteding. Hierbij hoort het 

opstellen van gunnings- en geschiktheidscriteria. 

De gemeenteraad heeft tevens aangegeven dat de initiatiefnemers welke voldoen aan 

het programma van eisen een presentatie in de raad of een werkgroep van de raad 

moeten geven. 

 

3. Wat vraagt de gemeente Boxmeer. 

Aan het bureau wordt het volgende gevraagd: 

 Opstellen van een exploitatieovereenkomst van maximaal twee jaar en 

jaarlijks opzegbaar. 

 Begeleiding van het aanbestedingstraject van de exploitatie. 

 Opstellen van een programma van eisen voor de mogelijke initiatiefnemers 

voor de exploitatie en ontwikkeling van het Schaartven. 

 Begeleiding van het aanbestedingstraject inclusief de presentatie van de 

initiatiefnemers aan de raad en de afronding van het Europese 

aanbestedingsproces. 

 Einddocument van het aanbestedingsproces met conclusies en aanbevelingen 

en motivatie van gunning aan een initiatiefnemer conform eerdere eisen en 

het doorlopen proces. 

 

4. Proces. 

Het bureau dient rekening te houden met het volgende proces: 

 Er is sprake van twee zaken een exploitatieovereenkomst welke op een zo kort 

mogelijk termijn gerealiseerd dient te worden. College keurt de 

exploitatieovereenkomst goed en daarna volgt het aanbestedingsproces. 

Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding is er sprake van een gunning 

door het College of anderzijds dient het College naar de raad te gaan voor 

krediet ten behoeve van de aanbesteding. 
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 Bij het programma van eisen is de procedure dat na  goedkeuring door het 

college het ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

 

5.  Procedure aanbesteding bureau. 

De aanbesteding van dit proces geschiedt meervoudig onderhands. 

Gunningscriteria is de laagste inschrijver. 

 

 
 


