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Gezocht! 
gedreven horeca ondernemer VeerplasGezocht! 
gedreven horeca ondernemer Veerplas

GEZOCHT!
enthousiaste horeca ondernemer 
KIOSK WESTBROEKPLASGEZOCHT!

Enthousiaste ondernemer voor de 
kiosk aan de Westbroekplas

Bron: M. van Beugen

www.spaarnwoudepark.nl/zaken-doen/vastgoed



Ondernemer gezocht

Voor de kiosk aan de Westbroekplas aan de Dammersweg 
te Velserbroek zoekt Recreatieschap Spaarnwoude Park een 
ondernemer die een nieuwe invulling geeft aan de kiosk.

Ben jij de ondernemer die de kiosk tot een levendige 
horecagelegenheid maakt? 

Lees dan gauw verder en meld je aan! 
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Bron: paradise-found.de

www.spaarnwoudepark.nl/zaken-doen/vastgoed



• Het deelgebied Westbroek maakt onderdeel uit van het recreatiegebied 
Spaarnwoude. Het gebied valt binnen de grenzen van gemeente Velsen. Het is 
aangelegd tussen 1992-1994 en heeft een oppervlakte van 101 hectare. 
Jaarlijks telt het gebied tussen de 400.000 – 500.000 bezoekers. 

• De Westbroekplas ligt ten oosten van Velserbroek en is een populaire 
zwemwaterplas met een zandstrand en ligweiden, een speeltuin en een 
speeleiland in het water. Dit speeleiland scheidt het ondiepe van het diepe 
watergedeelte, en er zijn (speel)bruggen die de delen met elkaar verbinden. 

• In het gebied liggen diverse fiets- en wandelpaden die worden gebruikt door 
recreatief en doorgaand verkeer. De paden zijn goed aangesloten op de 
omliggende woonwijken en op het recreatiegebied. Een rondje Westbroekplas 
is jaarrond een populair ommetje en Villa Westend is een aantrekkelijke 
horecalocatie in het gebied. 

• Het gebied is voor autoverkeer ontsloten via de Dammersweg en Oostlaan in 
aansluiting op de N208 (randweg Haarlem). 

• Er zijn ongeveer 90 parkeerplaatsen aanwezig nabij de kiosk. 
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Het gebied

Bron: M. van Beugen
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Plattegrond 

Bron: M. van Beugen

Kiosk Westbroekplas
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Sfeerimpressie van het gebied
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Informatiebord 
zwemlocatie 
Westbroekplas

Het gebied heeft twee officiële 
zwemlocaties: de Westbroekplas en 
bij Villa Westend. 

In Nederland loopt het zwemseizoen 
van 1 mei tot en met 30 september. 

Alleen officieel aangewezen 
zwemplekken worden in deze 
periode gecontroleerd op 
waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. 
De officiële zwemlocaties zijn te 
herkennen aan de grote lichtblauwe 
informatieborden, zoals hiernaast.

Kiosk Westbroekplas



Bestemming van de kiosk

23 maart 2023 7

Het gebied maakt onderdeel uit van het Bestemmingsplan Spaarnwoude, 
vastgesteld op 24 mei 2017. 

De kiosk is op de kaarten aangegeven als het oranje vlak:

• enkelbestemming Horeca;
• type horeca 1. Lichte horeca;

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend 
(vooral verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts 
beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden 
subcategorieën onderscheiden, zoals broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, 
koffiebar, lunchroom, ijssalon, snackbar, tearoom, traiteur.

Het groene vlak heeft de bestemming Dagrecreatie.



Ruimtelijke kenmerken kiosk
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• De kiosk is gebouwd in de jaren ’90 en bestaat uit stenen muren en een betonnen dak 
met een lichtkoepel in het midden van de kiosk. De kiosk diende eerst als EHBO ruimte 
van het recreatieschap met zwemwatertoezicht en is later omgebouwd tot kiosk.

• Te verhuren vloeroppervlakte: 
- binnenruimte: ca 52,2m2 (deel A: 43,1m2 en deel B 9,1m2);
- buitenruimte terras: ca 103m2. Het terras ligt direct aan het strand en heeft een 
zuidoost ligging en is rondom vrij voor een optimale zonligging.

• Deel C (10,1m2) wordt niet verhuurd, dit betreffen openbaar toegankelijke toiletten 
beheerd door het recreatieschap.

• Separate meters voor elektra (3x 80A), gas en water.

• De ingang voor de ondernemer bevindt zich aan de oostzijde. De ingang voor de klant 
bevindt zich door een openslaande dubbele deur aan de zuidoostzijde/terraszijde.

• De kiosk is bereikbaar voor laden en lossen en parkeren kan op de parkeerplaats.

• De kiosk en het terras worden casco opgeleverd. Er is geen verwarming. De ondernemer 
is zelf verantwoordelijk voor de benodigde inventaris.

• Indien een afscheiding van het terras gewenst is, dan is dit beperkt mogelijk en sluit aan 
bij de omgeving. Vaste overkappingen zijn niet toegestaan. 

• Voor aanpassingen aan de kiosk en het terras, dan wel het aanbrengen van reclame 
uitingen aan de buitenzijde of rondom de kiosk is toestemming van het recreatieschap 
benodigd.

BUITEN-
RUIMTE

BUITEN-
RUIMTE



23 maart 2023 9

Sfeerimpressie binnenzijde

Bron: M. van Beugen



Algemene uitgangspunten
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Must haves: 
Dit zijn de punten waar de nieuwe invulling absoluut aan moet voldoen. Als een van 
deze punten niet worden verwerkt in het ondernemingsplan dan wordt het plan 
afgekeurd. Deze eisen zijn bepaald door wetten die gelden en wat het recreatieschap 
beoogt op deze horecalocatie.

• een kiosk met een kwalitatieve uitstraling;
• kleinschalig restaurant met uitgiftepunt en terras gericht op dagrecreanten. 

Betreft lichte horeca met verkoop van broodjes, snacks, ijs, bijgerechten en non 
alcoholische dranken en tevens licht alcoholische dranken voor take away;

• huur en exploitatie door 1 partij (onderhuur niet toegestaan);
• de ondernemer heeft een open en actieve houding naar zowel de klant als de 

mede-ondernemers in het recreatiegebied en neemt deel aan de 
ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie; 

• minimale openstelling van 1 april tot 30 september, op woe/vr/za/zo van 11.00 
uur – 18.00 uur. De ondernemer mag zelf beslissen om open te gaan op andere 
dagen in de week, als ook of zij eerder open gaat en later sluit. Zolang dit binnen 
de kaders van het bestemmingsplan past (8.00 – 22.00 uur);

• de horeca heeft een aantrekkelijke terrasfunctie. De inrichting van het terras 
maakt onderdeel uit van het totaalconcept van de horeca, is flexibel van 
karakter, en is passend in de omgeving; 

• Overige voorwaarden zie volgende pagina.

Nice to haves:
Dit zijn punten als onderdeel van de nieuwe invulling van de kiosk, die extra scoren in 
de beoordeling door het recreatieschap.

• ook openstelling in de winterperiode van 1 oktober – 31 maart (al dan niet 
alleen op za/zo van 11.00 – 17.00 uur);

• de ondernemer pakt punten genoemd in de visie Spaarnwoude Park 2040 (zie: 
www.spaarnwoudepark.nl/spaarnwoude-park) proactief op: 
o duurzame exploitatie met bv. afval, energie etc.;
o natuurinclusiviteit (gebruik de natuur optimaal, spaar en verzorg de 

natuur en draag bij aan lokale biodiversiteit en natuurwaarden);
o ambachtelijk, lokaal geproduceerd eten, eten van het seizoen;
o samenwerking met lokale boeren, ondernemers en leveranciers; 
o producten met een historisch verhaal;
o social return (mensen in dienst met achterstand op de arbeidsmarkt, iets 

terug doen voor de omgeving).



Overige voorwaarden
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• Bevoorrading dient plaats te vinden tussen 8.00 uur en 22.00 uur;
• De douche welke grenst aan het terras van het gehuurde behoort niet tot 

het gehuurde en is voor openbaar gebruik bestemd;
• Voor het aanbrengen van reclame-uitingen aan de buitenzijde en rondom de 

kiosk is akkoord van het recreatieschap benodigd; 
• Het is toegestaan een fietsenstalling te plaatsen van maximaal 10 m2 

behoeve van de exploitatie op een nader te bepalen locatie. De toegestane 
hoogte van de fietsenstalling is maximaal 1,8 meter. Het ontwerp van deze 
fietsenstalling dient te worden geaccordeerd door het recreatieschap; 

• Het is toegestaan op eigen kosten pad verlichting (richtverlichting, amber 
kleurig, max 1,5 meter hoog, vormgeving in overleg met recreatieschap) aan 
te brengen op het pad en toegangsweg naar de parkeerplaats. Ook het 
onderhoud er van is voor de exploitant;

• Het aanbrengen van een alarm is op eigen kosten; 
• Er is geen beschikking over eigen parkeerplaatsen. Er kan worden 

geparkeerd op de naastgelegen openbare parkeergelegenheid aan de 
Dammersweg in Velserbroek;

• Afvoer van bedrijfsafval dient door de exploitant geregeld te worden en dit 
is ook op eigen kosten.
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Het ingeleverde (kort en bondige) ondernemersplan wordt beoordeeld op basis 
van de volgende criteria: 

I - Kwaliteit van het ondernemersplan (weging 1/3):
• visie op de nieuwe invulling van de kiosk
• aansluiting bij de aangegeven algemene uitgangspunten “must haves” en 

“nice to haves”

II - Ondernemer(s) (weging 1/3):
• persoonlijke motivatie 
• curriculum vitae
• vertrouwen van de beoordelaars in de ondernemer(s)

III - Continuïteit van de onderneming (weging 1/3):
• financiële haalbaarheid en continuïteit
• hardheid (eigen) financiële middelen 

Beoordelingscriteria
Het recreatieschap Spaarnwoude gunt de exploitatie van de kiosk aan de 
inschrijver met de hoogste score (de ‘winnaar’), onder voorwaarde dat 
overeenstemming wordt bereikt aangaande de huurovereenkomst. 

Als binnen een jaar na gunning de ‘winnaar’ zich terugtrekt dan wel als de 
gesloten huurovereenkomst met de ‘winnaar’ wordt beëindigd, wordt de 
eerstvolgende op de lijst (de nummer 2) de ‘winnaar’. 

Indien ook deze ‘winnaar’ zich terugtrekt dan wel als de gesloten 
huurovereenkomst met deze ‘winnaar’ wordt beëindigd, wordt de 
daaropvolgende (de nummer 3) de ‘winnaar’, enzovoort. 

Indien er geen geschikte inschrijvers meer zijn, gaat het recreatieschap zich 
beraden op alternatieve vervolgstappen.

Gunning



Vergoeding en gebruik
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Met de gekozen ondernemer wordt een huurovereenkomst afgesloten: 

• het recreatieschap maakt gebruik van het ROZ model (vastgesteld 17-9-2012);
• vallend onder 7:290 BW voor de periode van 2 jaar, met mogelijkheid tot 

verlenging. Verlenging is alleen mogelijk indien het recreatieschap de 
ondernemer positief beoordeeld op de criteria genoemd onder het kopje Must 
haves en Nice to haves;

• art 7:291 t/m 300 boek 7 BW is niet van toepassing, omdat de duur van de 
overeenkomst gelijk is aan 2 jaar. 

De huursom is opgedeeld in 3 delen en exclusief btw:

• het zomerdeel (1 april – 30 september), zijnde totaal €3.800 excl. 
gas/water/elektra;

• het winterdeel (1 oktober – 31 maart), zijnde totaal €1.900 excl. 
gas/water/elektra;

• voorschot gas/water/elektra, zijnde €300 per maand (jaarlijkse afrekening 
o.b.v. werkelijk verbruik middels tussenmeters. Het recreatief heeft , tot en 
met 2025 vast tarief. Leverancier PZEM);

• vermelde huurprijzen gelden voor de eerste 2 jaar. Bij eventuele verlenging 
wordt ook de huurprijs opnieuw bekeken.

Vergunningen
Naast het bereiken van een huurovereenkomst voor de uitgifte van de kiosk en 
bijhorend terras, dient de ondernemer ook de noodzakelijke vergunningen te 
verkrijgen bij de gemeente Velsen. De ondernemer is hiervoor zelf 
verantwoordelijk. Het gaat dan om een exploitatievergunning in combinatie met 
een terrasvergunning.

De ondernemer conformeert zich aan de algemene verordening van recreatieschap 
Spaarnwoude van 19 december 2012. Zie hiervoor:

www.spaarnwoudepark.nl/media/recreatienoordholland/org/5/documents/spw_al
gemene_verordening_web.pdf 

Indien een ondernemer (kleinschalige) activiteiten wil organiseren, dient hiervoor 
schriftelijke toestemming van het recreatieschap en de gemeente Velsen te worden 
verkregen. Daarbij zijn de kaders van het bestemmingsplan leidend. De 
(on)mogelijkheden worden nog nader onderzocht.

Verzekeringen
Het recreatieschap heeft een opstalverzekering afgesloten voor de kiosk. De 
ondernemer is verantwoordelijk voor overige benodigde verzekeringen.

https://www.spaarnwoudepark.nl/media/recreatienoordholland/org/5/documents/spw_algemene_verordening_web.pdf


Ondernemingsplan en deadline
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De deadline voor een (kort en bondig) ondernemingsplan is:

Vrijdag 14 april 2023, 23.59 uur

Het plan dient digitaal in PDF te worden verstuurd aan:

ondernemersloket@recreatienoordholland.nl

Na de deadline ingeleverde inschrijvingen worden niet beoordeeld. Indien 
nodig voor de beoordeling van een ondernemingsplan treedt het 
recreatieschap na de deadline in contact met de opsteller voor nadere 
toelichting en/of aanvullende informatie. 

Vervolgens zal het ondernemingsplan op basis van de beoordelingscriteria 
beoordeeld worden. Het recreatieschap streeft ernaar om 10 mei 2023
bekend te maken welke ondernemer geselecteerd is, om de exploitatie van de 
kiosk op zich te nemen.

Kijkdag
Het recreatieschap adviseert alle geïnteresseerden om een kijkje te nemen in 
het gebied en daar een rondje te wandelen of te fietsen. 

Vanzelfsprekend is het mogelijk de binnenruimte van de kiosk te komen 
bezichtigen. 

De kijkdag vindt plaats op: 

Woensdag 5 april 2023 tussen 10:00 en 15:00 uur.

De kijkmomenten vinden elk half uur plaats. Aanmelden is verplicht. Het 
insturen en aanmelden kan via: 
ondernemersloket@recreatienoordholland.nl



23 maart 2023 15

Samenvatting proces werving- en selectieprocedure

Publiceren procedure 
op www.spaarnwoudepark.nl. 

Vragen stellen via 
ondernemersloket@

recreatienoordholland.nl

Toetsen plannen op 
selectiecriteria en 

geven score

Selectie winnaar uit 
gegadigden obv
hoogste score

Overeenkomst sluiten

Indien terugtrekking 
winnaar, dan selectie 

nr 2, enz

24 mrt 2023 
tot en met

14 apr 2023
14 apr 2023 
tot en met 
9 mei 2023

10 mei 2023



De werving van een horecaondernemer voor de kiosk Westbroekplas is in 
opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude Park uitbesteed aan Recreatie 
Noord-Holland. 

Alle kosten van voorbereiding en planontwikkeling door geïnteresseerden 
zijn geheel voor eigen rekening en risico. Er is dus geen sprake van een 
rekenvergoeding. Indien Recreatieschap Spaarnwoude Park 
ondernemingsplannen als van onvoldoende kwaliteit beoordeelt, heeft zij 
het recht deze ondernemingsplannen uit de procedure te halen c.q. af te 
wijzen. Dit kan resulteren in de situatie dat de procedure geen enkele 
kandidaat oplevert. De gunning is pas definitief zodra er een getekende 
huurovereenkomst ligt. Na definitieve gunning dient de ondernemer 
binnen drie maanden alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen bij 
de gemeente en andere overheidsinstanties aan te vragen.
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Disclaimer

www.spaarnwoudepark.nl/zaken-doen/vastgoed



23 maart 2023

Gezocht! 
gedreven horeca ondernemer VeerplasGezocht! 
gedreven horeca ondernemer Veerplas

Pak jij deze unieke kans? We zien graag het 
ondernemingsplan tegemoet.
Let op! De deadline: 14 april 2023, 23.59 uur
Senior projectleider: Marieke van Beugen
ondernemersloket@recreatienoordholland.nl

www.spaarnwoudepark.nl/zaken-doen/vastgoed
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