
 

 

 

Exploitant daghoreca haven Wijdenes gezocht! 
 

Gemeente Drechterland en het Recreatieschap Westfriesland hebben samen onlangs de recreatieve 

voorzieningen in de haven in Wijdenes opgeknapt en opgewaardeerd. Er is een aantal voorzieningen 

gerealiseerd; zo is het terrein vergroot, wordt er een officiële zwemlocatie gecreëerd en is er een 

openbare boothelling en een parkeerplaats gemaakt. Binnenkort komt er een toilet en er is een 

aantal onderhoudswerkzaamheden in de haven zelf uitgevoerd.  

 

Er is ook een plaats gereserveerd voor een daghorecavoorziening. Bij deze vragen we diegene die 

geïnteresseerd zijn in het exploiteren van een daghorecavoorziening hun plannen bij ons in te 

dienen voor donderdag 25 mei 2017.  

 

Hieronder vindt u de voorwaarden en/of aandachtspunten waaraan uw plan aan dient te voldoen 

en/of waarop moet worden in gegaan. Het college van b&w van Drechterland en het dagelijks 

bestuur van het Recreatieschap Westfriesland zullen gezamenlijk beoordelen welk plan zij het beste 

vinden. Diegene met het beste plan wordt toestemming verleend en hier wordt een overeenkomst 

mee aangaan voor het exploiteren van de daghoreca in de haven. 

 

Karakter daghorecavoorziening 

Er is binnen de inrichting van het terrein plaats gereserveerd voor een mobiele horecavoorziening  

-die elke dag na sluitingstijd van het terrein dient te worden verwijderd- op een oppervlakte van 10x4 

meter (zie bijgevoegde kaart van de inrichting het terrein). De gemeente en het Recreatieschap zijn 

echter bereid medewerking te verlenen aan een klein (demontabel/semi-permanent) bouwwerk dat 

tijdens het recreatieseizoen (van mei tot oktober) mag blijven staan. Hiervoor dient een 

omgevingsvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente Drechterland waarbij er een 

procedure gevoerd moet worden om van de nu geldende regelgeving af te wijken (van alle betrokken 

overheidspartijen). Als degene met het beste plan, die uiteindelijk de daghoreca gaat exploiteren, 

een bouwwerk wil plaatsen dat gedurende het hele recreatieseizoen blijft staan, is diegene 

verantwoordelijk voor het verkrijgen de benodigde vergunning(en) en daaraan verbonden kosten. 

Voor de duidelijkheid: een mobiele daghorecavoorziening (een foodtruck bijvoorbeeld) die dagelijks 

van het terrein gehaald wordt past binnen de nu geldende regelgeving. 

 

Wat bieden wij? 

1. Er is elektriciteit (1x 400V 32 ampere en 3x 240V 25 ampere) aanwezig; 

2. Er is geen drinkwater en geen riool aanwezig; 

3. Er is een parkeerplaats aanwezig; 

4. Er is een openbaar toilet; 

5. De daghoreca mag gedurende het recreatieseizoen op het terrein aanwezig zijn, dat wil 

zeggen van 1 mei tot 1 oktober. De openingstijden zijn van 8.00 uur tot 18.00 uur; 

6. Drechterland geeft toestemming voor het exploiteren van een daghorecavoorziening aan de 

gekozen exploitant en het Recreatieschap Westfriesland sluit een overeenkomst met de 

exploitant onder de voorwaarden van het Recreatieschap; 

7. In principe wordt er toestemming verleend/een overeenkomst gesloten voor de 

proefperiode van twee recreatieseizoenen. Na deze periode worden de ervaringen 



geëvalueerd en bij instemming van alle partijen wordt vervolgens de toestemming 

/overeenkomst verlengd. 

 

 

Wat verwachten we van u?  

We vragen u een beknopt bedrijfsplan -inclusief beeldmateriaal van de vormgeving en inrichting van 

het te realiseren bouwwerk of verkoopwagen- in te dienen, waarbij u uw visie op de exploitatie van 

een daghorecavoorziening op het haventerrein uiteen zet. In het bedrijfsplan dient u aan te geven 

hoe er rekening wordt gehouden met en/of invulling gegeven wordt aan de volgende zaken: 

 

1. De daghoreca sluit aan bij de doelgroep die recreëert in de haven (dagrecreatie: zwemmers, 

watersporters en ‘dijkrecreanten’: wandelaars & fietsers); 

2. Indien men graag een bouwwerk wil plaatsen: het bouwwerk is kleinschalig en er is bij de 

vormgeving aandacht voor de ‘inpassing in de landschappelijke omgeving’ en ‘uitstraling naar 

de rest van het terrein’; 

3. In geval van een bouwwerk met verblijfsruimte staat de exploitant open voor de opties van 

medegebruik van het bouwwerk door de op het terrein aanwezige reddingstation en treedt 

hierover in overleg met deze organisatie (zie: www.reddingstationwijdenes.nl); 

4. In verband met de belasting van het terrein is er aangegeven hoe zwaar het bouwwerk en/of 

mobiele horeca is en hoe men deze plaatst en/of vervoert; 

5. De exploitant van de daghoreca is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het 

openbare toilet op het terrein. De exploitant is verantwoordelijk voor het monitoren van 

voldoende capaciteit van het toilet en neemt tijdig contact op met het Recreatieschap 

Westfriesland indien er een tekort aan capaciteit van het spoelwater en/of vuilwatertank is 

(afspraken hierover worden gemaakt gelijktijdig met het sluiten van de overeenkomst met 

het Recreatieschap Westfriesland).  

 

U kunt uw plan digitaal indienen bij de gemeente Drechterland via emailadres:   

Thijs.Bootsma@sed-wf.nl 

 

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Thijs Bootsma van gemeente Drechterland  

(T: 0228-352352 of E: Thijs.Bootsma@sed-wf.nl )  

 

http://www.reddingstationwijdenes.nl/

