KWINTELOOIJEN
ZOEKT ONDERNEMERS
RUIMTE VOOR NIEUWE RECREATIE EN HORECA
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Wilt u aan de slag in een van de mooiste recreatiegebieden van Nederland?
De gemeenten Rhenen en Veenendaal willen recreatie- en natuurterrein
Kwintelooijen verder ontwikkelen. Er is ruimte voor nieuwe recreatie en
horeca. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste initiatiefnemers die
de uitdaging aan willen gaan. Wilt u deze kans verzilveren? Lees dan deze
brochure over de mogelijkheden, randvoorwaarden en de selectieprocedure.
De gemeenten Veenendaal en Rhenen werken voor de ontwikkeling van
Kwintelooijen samen in Club Kwintelooijen. Doel: een kwaliteitsslag om de
recreatiewaarde van Kwintelooijen te vergroten en tegelijkertijd de bijzondere
natuurwaarden voor de toekomst te behouden en versterken.
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WAT HEEFT
KWINTELOOIJEN
TE BIEDEN?
Kwintelooijen is een van de hoogst gewaardeerde recreatieterreinen van Nederland.
Met ruim 179.000* unieke bezoekers per jaar wordt Kwintelooijen op mooie
dagen drukbezocht. Met het unieke natuurlijk karakter is Kwintelooijen niet voor
niets onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Unieke landschappelijke natuurbeleving
Door het hoogteverschil van ruim 50 meter genieten recreanten van een spectaculair
uitzicht over de Gelderse Vallei. De hellingen van Kwintelooijen zijn begroeid met
zeldzame planten en er leven dieren die hun bestaan danken aan het reliëf in het
landschap. Met name het westelijke deel is hierdoor van grote landschappelijke
waarde. In het midden van de voormalige zandafgraving ligt een steile heuvel, die
is aangewezen als geologisch monument. De historie van het gebied is hier goed
zichtbaar in het landschap.
*Doelgroepenonderzoek Provincie Utrecht 2012, te vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen
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Levendig recreatieterrein
Oostelijk Kwintelooijen is een dagrecreatiegebied. De goed bereikbare grasvlakte
maakt het ideaal voor gezinsactiviteiten. Relaxen kan op de lig- en speelweide. Er
zijn picknicktafels, voldoende parkeerplaatsen en een toiletgebouw. Door heel
Kwintelooijen lopen mountainbike-, paardrij- en wandelroutes. Kwintelooijen wordt
hoofdzakelijk bezocht door recreanten uit Rhenen en Veenendaal. Het oostelijke deel
is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van een poort naar de rest van het gebied.

Ontwikkelruimte
Samenwerkingsverband Club Kwintelooijen biedt de mogelijkheid een nieuwe
recreatievoorziening te ontwikkelen. Het bestemmingsplan staat bebouwing voor
recreatieve doeleinden toe. Denk aan een clubhuis, een ruimte of een complex
van ruimten voor recreatief-educatieve doeleinden en een horecagelegenheid. Een
omgevingsvergunning moet wel worden aangevraagd. Dat kan bij de gemeente
Rhenen omdat Kwintelooijen voor het grootste deel op het grondgebied van deze
gemeente ligt. Voor het verkrijgen van de vergunningen moet voldaan zijn aan de
eisen en wensen die verderop in deze brochure staan.
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WAAR IS
KWINTELOOIJEN
NAAR OP ZOEK?
We zoeken een initiatiefnemer die de ambitie heeft om het gebied nog
aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Een initiatiefnemer die kwaliteit toevoegt
aan het gebied. Maar die ook de waarde en rijkdom van het natuurgebied ziet en
zorgt dat zijn activiteiten daar naadloos inpassen. Die de uitdaging aangaat om het
bestaande aanbod met een waardevolle recreatieve functie te verrijken. Doel is om
de recreatievoorziening voor huidige gebruikers te verbeteren.

Versterking van het DNA
De toekomstige recreatieve ontwikkeling sluit aan bij de unieke kwaliteiten van
Kwintelooijen en versterkt de beleving van het bijzondere landschap. Zowel het
geologisch monument als het spectaculaire uitzicht over de Gelderse Vallei biedt
initiatiefnemers tal van kansen. Het gebied leent zich bij uitstek voor sportactiviteiten
met de diverse mountainbike-, paardrij- en wandelroutes. Bovendien is het een
populaire plek voor gezinnen om te recreëren.

Onderscheidend aanbod dat inspeelt op de behoefte
Als nieuwe initiatiefnemer in Kwintelooijen speelt u in eerste instantie in op de
recreatieve behoeften en voorkeuren van de bewoners van Veenendaal en Rhenen.
De Provincie Utrecht heeft een uitgebreid doelgroeponderzoek uit laten voeren naar
Utrechtse recreatiegebieden. De uitkomsten hiervan leest u in de doelgroepanalyse
van Perspectief Kwintelooijen, te vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen. Laat zien dat
uw plan een onderscheidende aanvulling is op het bestaande recreatieve aanbod in
de regio.

In samenwerking met de omgeving
Kwintelooijen kent een aantal betrokken vaste gebruikers. Dit zijn de MACRO (Motor- Auto
Club Rhenen & Omstreken) en de Werkgroep Milieubeheer Rhenen, ook is er een aantal
jaarlijks terugkerende evenementen. Zoek nadrukkelijk verbinding met deze gebruikers.
5

club kwintelooijen selectieprocedure en kader ontwikkeling en exploitatie

3

RANDVOORWAARDEN

Bent u enthousiast geworden? Dien dan uw plan in. Ingediende plannen worden
beoordeeld op de mate waarin ze voldoen aan de eisen en tegemoetkomen aan
de wensen die hierna worden beschreven.

De volgende randvoorwaarden gelden voor alle initiatieven:
•
•

 realiseert en exploiteert voor eigen rekening en risico een uitnodigende
U
voorziening in recreatiegebied Kwintelooijen.
U draagt een marktconforme retributie af, afhankelijk van het oppervlak dat u
gebruikt, te weten:
Oppervlakte bebouwd incl. terras		
0 – 150 m²					
150 – 350 m²				
350 – 500 m²				

•
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Retributie per jaar
€ 15.000,-€ 17.500,-€ 20.000,--

Deze retributie wordt geheel ingezet voor het beheer en onderhoud van het gebied.
Kwintelooijen ligt volledig binnen Natuurnetwerk Nederland, voorheen bekend als
de Ecologische Hoofdstructuur. Natuurbescherming is dus een speerpunt. U moet
aangeven wat de gevolgen zijn van uw project voor de bestaande waarden en hoe
u hier rekening mee houdt of zorgt voor compensatie.
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•

 w plan moet passen binnen de afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan.
U
Een nieuw gebouw dient te passen binnen een goedgekeurd inrichtingsplan.
De totale oppervlakte mag niet meer dan 500 m2 bedragen en er mag slechts
één gebouw of complex komen. Tot slot moet uw plan voorzien in een goede
landschappelijke inpassing, afgestemd op de kenmerken van de omgeving en
passend binnen de Impressie Kwintelooijen Initiatief (IKI). IKI is te vinden via
www.rhenen.nl/kwintelooijen.
Uw project voorziet in een gratis toegankelijk openbaar toilet voor bezoekers aan
het recreatiegebied, dat ook door u schoongemaakt en onderhouden wordt.
Het gebied moet openbaar en gratis toegankelijk blijven voor extensieve recreatie
en natuurbeleving. Als u een commerciële activiteit aanbiedt, dan mag u daar
uiteraard een toegangsprijs voor rekenen.
Invoering van betaald parkeren is niet toegestaan.
Activiteiten van initiatiefnemers vinden plaats van 1 april tot 1 oktober tussen
zonsopgang en zonsondergang, en van 1 oktober tot 1 april van zonsopgang
tot acht uur ’s avonds. Activiteiten na zonsondergang dienen het gehele jaar
binnen plaats te vinden.
Uitbreiding met grootschalige en geluidsbelastende evenementen is niet wenselijk.
De ontwikkeling past binnen de gemeentelijke Evenementenkaders, te vinden via
www.rhenen.nl/kwintelooijen.
Elk initiatief leidt tot een acceptabele situatie in de verkeersafwikkeling, dus een
goede ruimtelijke ordening. De gemeenten en de provincie investeren in de
verkeerssituatie. Zie hiervoor het Masterplan Verkeer via
www.rhenen.nl/kwintelooijen.
U dient omwonenden en gebruikers zo veel mogelijk bij de ontwikkeling te
betrekken. Geef in uw plan aan op welke wijze u hieraan invulling geeft.
De functies detailhandel, wonen, bedrijventerrein en kantoren zijn niet toegestaan.

•
•

•
•

•

•

•
•

Verder goed om te weten:
•
•

•

•
•
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In het gebied zijn ten dele nutsvoorzieningen aanwezig (water en stroom),
tot aan de locatie van het huidige toiletgebouw.
De erfpachtovereenkomst tussen gemeente Rhenen en de grondeigenaar
heeft een looptijd tot 2044. De beoogde samenwerking met u als initiatiefnemer is gebonden aan deze eindtermijn en de voorwaarden en bepalingen
uit deze erfpachtovereenkomst. Eén van deze voorwaarden is dat na het
verlopen van de termijn de opstallen ‘om niet’ in eigendom komen van de
grondeigenaren.
Gemeente Rhenen sluit namens Club Kwintelooijen met u een overeenkomst met recht van opstal. De conceptovereenkomst vindt u via
www.rhenen.nl/kwintelooijen.
De voorziening mag open op zondagen.
Alcohol schenken is toegestaan indien u aan de vergunningseisen voldoet,
deze zijn te vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen.
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WERKWIJZE
EN PLANNING
Werkwijze
U stelt aan de hand van deze brochure en de achtergronddocumentatie op
www.rhenen.nl/kwintelooijen een globaal planvoorstel op. De procedure voorziet in een open dag en twee vragenrondes. Indien uw plan voldoet aan de randvoorwaarden, wordt het meegenomen in de beoordelingsprocedure. Er zijn twee
selectieronden en de selectie wordt uitgevoerd door een selectiecommissie. De
selectiecommissie wordt op twee onderdelen geadviseerd door een financieel
deskundige en de welstandscommissie.
In de eerste ronde beoordeelt de selectiecommissie de globale voorstellen van
initiatiefnemers. Deze moeten voldoende handvatten geven om te beoordelen of het
initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval dan komt een plan niet in
aanmerking voor selectie. Uit de plannen kiest de commissie de drie die het hoogste
scoren op basis van de globale voorstellen.
In de tweede ronde krijgen de drie indieners van deze plannen een uitnodiging om
een verder uitgewerkt projectplan en een bedrijfsplan in te leveren. Het projectplan
presenteren zij aan de selectiecommissie. Ook in deze ronde beoordeelt de commissie
aan de hand van de criteria in deze brochure in hoeverre een initiatief tegemoetkomt
aan de wensen van Club Kwintelooijen.
Club Kwintelooijen sluit in principe een contract met de initiatiefnemer die de hoogste
score haalt in de selectie. Indien twee of meer partijen het hoogste scoren met een gelijk
puntentotaal, wordt overgegaan tot loting. Het contract krijgt pas definitief rechtskracht
zodra de initiatiefnemer aan alle voorwaarden heeft voldaan. Noodzakelijk is ook dat
een aantal procedures doorlopen is, zoals de bestemmingsplanprocedure, wettelijk
verplichte vergunningen en ontheﬃngen, et cetera.
8

club kwintelooijen selectieprocedure en kader ontwikkeling en exploitatie

PLANNING

1 oktober 2019

Start uitvraag
U levert een uitgewerkte beschrijving op hoofdlijnen aan,
aangevuld met (referentie)beeldmateriaal van het initiatief. Stuur uw plan per mail aan kwintelooijen@rhenen.nl.
U beschrijft uw visie op de opgave en onderbouwt
(overzichtelijk en per eis) hoe uw plan zal voldoen aan de
drie eisen van Club Kwintelooijen. Ter informatie, niet ter
beoordeling, geeft u inzicht in uw wensen ten aanzien van
de ontwikkeling en planning van de realisatie. Omvang:
maximaal vijf kantjes A4 met tekst en drie A3 met afbeeldingen. Voorblad, colofon en inhoudsopgave tellen niet
mee in de telling van het aantal pagina’s.

oktober t/m november

Opstellen plannen door initiatiefnemers

week 42

Open dag, kennismaken met gebied en de vaste
gebruikers, mogelijkheid om samenwerkingspartners
te ontmoeten.

23 oktober

Sluiting vragentermijn 1ste ronde van inlichtingen.

1 november

Nota van inlichtingen 1: antwoord op gestelde vragen zijn
te vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen.

13 november

Sluiting vragentermijn 2de ronde van inlichtingen.

22 november

Nota van inlichtingen 2: antwoord op gestelde vragen zijn
te vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen.

6 december 2019

Sluiting inschrijving
Deadline indienen plannen.

Uiterlijk 10 januari

Selectie maximaal 3 kandidaten voor 2de fase

januari t/m maart 2020

Uitwerking van de plannen door maximaal 3 kandidaten
Uitwerking betreft: een gedetailleerde uitwerking van het
oorspronkelijke voorstel, een bedrijfsplan, een globaal
schetsontwerp met landschappelijke inpassing, planning
van realisatie en inzicht in de initiatiefnemers in de vorm
van een cv met toelichting op ervaring en referenties en
presentatie aan selectiecommissie.

9

april - mei 2020

Selectie initiatiefnemer(s) en besluitvorming

vanaf juni 2020

Start contractvorming en vergunningstraject
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BEOORDELING

Eerste ronde
Allereerst stellen we vast of uw plan voldoet aan de vormvereisten. Plannen die
niet voldoen, vallen direct af zonder een verdere beoordeling. Plannen die voldoen
worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van een door u op te stellen
schriftelijke presentatie beoordeelt zij in hoeverre uw plan tegemoetkomt aan de eisen
1 tot en met 3 (zie hieronder). Per eis kent de selectiecommissie een rapportcijfer van
1 tot 10 toe, om zo tot een rangorde van de initiatieven te komen.
EIS 1

Voegt kwaliteit toe
Maak in uw plan duidelijk hoe u een kwalitatieve bijdrage aan het gebied levert volgens
een of meer van onderstaande pijlers.
• Verbinding met de cultuurhistorie van het landschap. De selectiecommissie
beoordeelt de mate waarin het initiatief verbinding legt met de landschappelijke
cultuurhistorie van Kwintelooijen.
• Sportief en actief. De selectiecommissie beoordeelt de mate waarin het initiatief
invulling geeft aan sportactiviteiten of actieve recreatie.
• Aandacht voor natuureducatie. De selectiecommissie beoordeelt de mate
waarin het initiatief ruimte biedt aan natuureducatie voor zowel kinderen als
volwassenen.
• Focus op creativiteit, kunst en cultuur. De selectiecommissie beoordeelt de mate
waarin het initiatief aanbod genereert van creativiteit, kunst en cultuur.
In de eerste selectieronde beoordeelt de selectiecommissie of uw plan op een of
meer van deze pijlers een toevoeging is. Biedt uw initiatief naar het oordeel van de
commissie geen meerwaarde, dan valt het af. Let wel: u hoeft niet alle pijlers op te
nemen in uw voorstel. Liever ziet Club Kwintelooijen een uitblinker op een van de vier
pijlers dan dat er compromissen worden gesloten om invulling te kunnen geven aan
alle pijlers. Club Kwintelooijen heeft een weging opgesteld voor een goede balans
tussen één pijler uitstekend doen of meer pijlers tegelijk maar minder overtuigend.
Bij die weging is een 8 gelijk aan drie 6’en.

EIS 2
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Versterkt het huidige DNA
Uitgangspunt is dat uw plan aansluit bij de waarden van Kwintelooijen en die versterkt.
Deze waarden zijn: natuurbeleving, geologie, een plek voor (sport)activiteiten en een
plek voor het gezin. Laat in uw plan zien op welke manier u deze verbinding maakt.
De selectiecommissie bepaalt het rapportcijfer dat zij geeft voor deze eis. Scoort een
initiatief lager dan een 6, dan valt het af.
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EIS 3

Speelt in op de vraag van recreanten uit Rhenen en Veenendaal
Beschrijf hoe uw initiatief beantwoordt aan de recreatieve behoefte van de doelgroep
zoals die is geformuleerd in de doelgroepanalyse van Perspectief Kwintelooijen, te
vinden via www.rhenen.nl/kwintelooijen. Maak tevens duidelijk waarom uw initiatief
zich onderscheidt van, en daarmee een aanvulling is op, het bestaande aanbod in de
regio. Ook hier geldt: de selectiecommissie bepaalt het rapportcijfer dat zij geeft voor
deze eis. Scoort een initiatief lager dan een 6, dan valt het af.

Tweede ronde
Dit is een omschrijving in grote lijnen. Als u voor de tweede ronde wordt uitgenodigd,
ontvangt u een gedetailleerde omschrijving van de vereisten. Nadat de eerste selectie
heeft plaatsgevonden, mogen drie initiatiefnemers hun plannen verder uitwerken in
lijn met hun eerste voorstel. Deze uitgewerkte plannen bestaan uit:
• een gedetailleerde uitwerking van het oorspronkelijke voorstel;
• een bedrijfsplan;
• een zeer globaal schetsontwerp (nadruk op architectonische beeldkwaliteit,
niet functioneel of bouwkundig);
• een schriftelijke toelichting op:
•
de landschappelijke inpassing van gebouw en initiatief;
•
hoe het initiatief voorziet in social return on investment;
•
de invulling van het aspect duurzaamheid.
STAP 1 Bedrijfsplan
Ervaring in de ontwikkeling en/of exploitatie van horeca/recreatie is geen eis, maar
een pre. Een gedegen en realistisch bedrijfsplan is wel een vereiste. Het telt maximaal
tien A4’tjes en bestaat uit een bondige bedrijfs- of conceptbeschrijving, de vertaling
van het concept in een verdienmodel met een investerings- en exploitatiebegroting,
plus de wijze waarop u de investering en de exploitatie wilt financieren. Hierbij dient
u uit te gaan van de marktconforme retributie zoals vermeld in de voorwaarden. Een
deskundige beoordeelt uw bedrijfsplan en de haalbaarheid van het concept. Het
dient bedrijfseconomisch een voldoende te scoren. Scoort het naar de mening van de
expert een rapportcijfer lager dan 6, dan wordt het plan terzijde gelegd. Het initiatief is
dan uitgesloten van verdere deelname.
STAP 2 Projectvoorstel - Nadere uitwerking pijler I t/m IV uit ronde 1
Op basis van uw nadere onderbouwing beoordeelt de selectiecommissie met één of
meerdere rapportcijfers in hoeverre uw initiatief voldoet aan de pijler I, II, III en IV uit
de eerste selectieronde. De selectiecommissie geeft per pijler een rapportcijfer voor
de mate waarin dit gebeurt.
In de onderbouwing dient u specifiek aandacht te schenken aan de wijze waarop u
verbinding legt met de huidige gebruikers van Kwintelooijen en invulling geeft aan
maatschappelijk initiatief. Ook beoordeelt de selectiecommissie de conformiteit van
uw uitwerking met de versie van de eerste ronde. Indien deze op wezenlijke punten in
negatieve zin afwijkt, kan de commissie uw aanmelding terzijde leggen. Uw initiatief is
dan uitgesloten van verdere deelname.
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STAP 3 Landschappelijke inpassing
Op basis van de Impressie Kwintelooijen Initiatief (IKI) maakt u een schetsontwerp voor
de door u te realiseren opstal. Licht in maximaal 500 woorden toe wat de gedachte
achter het ontwerp is in relatie tot de omgeving en het bijzondere landschap en
lever maximaal drie A3-schetsontwerpen in. Besteed ook aandacht aan de inrichting
van het maaiveld: parkeren, routing, terras, zonwering en materiaalkeuze. De
welstandscommissie beoordeelt in welke mate uw schetsontwerpen aansluiten bij de
IKI-uitgangspunten. U kunt hiervoor onvoldoende, voldoende of goed, respectievelijk 0,
10 of 20 punten scoren.
STAP 4 Bonuspunten
1. Social return on investment (SROI)
Een initiatief kan bonuspunten scoren als het een bijdrage levert aan de participatie
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De selectiecommissie bepaalt
de score die zij hiervoor geeft. U kunt hiervoor onvoldoende, voldoende of goed,
respectievelijk 0, 5 of 10 punten scoren.
2. Duurzaamheid
Een initiatief kan bonuspunten scoren als het duurzaam is. Dan gaat het zowel
om de duurzaamheid van het gebouw als een duurzame bedrijfsvoering. De
selectiecommissie bepaalt de score die zij hiervoor geeft. U kunt hiervoor
onvoldoende, voldoende of goed, respectievelijk 0, 5 of 10 punten scoren.

12
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BEOORDELINGS
MATRIX

Selectieronde 1

beoordeling*

1. Voegt kwaliteit toe

ja/nee

2. V
 ersterkt het huidige DNA, verbinding beleving unieke
natuurlijke landschap

1 tot 10

3. Legt verbinding met huidige gebruikers

1 tot 10

4. S
 peelt in op vraag van recreanten uit Rhenen en Veenendaal,
vult aan en onderscheidt zich

1 tot 10

Totaalscore
Selectieronde 2

beoordeling

Stap 1: Bedrijfsplan

score

Bedrijfseconomisch voldoende

ja/nee

Stap 2: Kwaliteit

score x factor**

I. Verbinding met cultuurhistorie

1 tot 10

II. Sportief en actief

1 tot 10

III. Natuureducatie

1 tot 10

IV. Focus op creativiteit, kunst en cultuur

1 tot 10

Stap 3: Landschappelijke inpassing

score x factor 1

Aansluiting IKI

0, 10 of 20

Stap 4: Bonuspunten

score x factor 1

1. Participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

0, 5 of 10

2. Duurzaamheid

0, 5 of 10

Totaalscore

* Als het initiatief op één van deze criteria een onvoldoende scoort, valt deze af.
**	Het hoogste cijfer weegt factor 9, het tweede factor 2, het derde factor 1, het
vierde weegt niet mee.
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REGELS EN VOORBEHOUDEN

Bij deze uitvraag gelden de volgende algemene regels en
voorbehouden:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Dit document, inclusief de verstrekte achtergrondinformatie via
www.rhenen.nl/kwintelooijen, is zorgvuldig samengesteld. Eigen onderzoek in
relatie tot de opgenomen gegevens is echter voor alle betrokken partijen verplicht.
Over zaken die inhoudelijk samenhangen met de ingediende plannen is het
deelnemers en leden van de selectiecommissie en Club Kwintelooijen tijdens de
procedure en op straffe van uitsluiting van deze procedure niet toegestaan om in
de publiciteit te treden. Dat kan pas nadat er een overeenkomst is gesloten tussen
de initiatiefnemer(s) en Club Kwintelooijen.
Club Kwintelooijen heeft het nadrukkelijke voornemen om te komen tot
een aantrekkelijk recreatiegebied Kwintelooijen, met een of meer passende
voorzieningen, maar behoudt zich het recht voor om af te zien van
contractvorming.
De door initiatiefnemers gedane (schriftelijke en mondelinge) uitspraken in
deze procedure zijn juridisch bindend. Indien initiatiefnemers in een later
stadium afwijken van hun uitspraken, kan dit Club Kwintelooijen doen besluiten
om betreffende initiatiefnemers uit te sluiten van verdere deelname aan deze
procedure, of met de betreffende initiatiefnemers aangegane verplichtingen te
ontbinden.
Initiatiefnemers die zich inschrijven doen dat op vrijblijvende basis.
Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
Er is geen recht op vergoeding van gemaakte kosten die deelname aan deze
marktuitvraag met zich meebrengt.
Indieners die onderdeel zijn van het proces, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in
de rol van adviseur in de gebiedsraad, zijn uitgesloten van deelname.
Ingediende plannen en initiatieven worden vertrouwelijk behandeld. Informatie
over de ingediende plannen wordt niet aan derden verstrekt.
Indien met de geselecteerde initiatiefnemer geen overeenkomst kan worden
gesloten, staat het Club Kwintelooijen vrij om met afgevallen initiatiefnemers
opnieuw in gesprek te gaan.

CLUB KWINTELOOIJEN SELECTIEPROCEDURE EN KADER ONTWIKKELING EN EXPLOITATIE

Als u geïnteresseerd bent in Kwintelooijen als toekomstige locatie voor uw
voorziening, dan kunt u contact opnemen met Club Kwintelooijen.
Club Kwintelooijen
Merel Daniel
E kwintelooijen@rhenen.nl
T 06-12875986
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