
 
 
 

 
Toelichting  
op de procedure ‘verkoop horecalocatie Groote Boel’ en het gebruik van Negometrix 
 
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de horecalocatie Groote Boel in Nijmegen? In dit document 
vindt u een toelichting op de tender die wordt uitgezet voor de verkoop van het door de gemeente 
aangeboden perceel grond en de voorwaarden die verbonden zijn aan het - voor het eigen risico - 
ontwikkelen van deze locatie. Ingediende biedingen worden op prijs en kwaliteitscriteria beoordeeld. 
 
Negometrix 
De verkoopprocedure is vanaf 24 september 2018 opengesteld op Negometrix, een platform voor openbare 
aanbestedingen. Via deze link kunt u zich inschrijven en de stukken downloaden. Hieronder wordt kort uitleg 
gegeven over het gebruik van Negometrix en wordt de procedure in stappen uiteen gezet. 
 
Toegang tot en gebruik van Negometrix 
Vanaf 24 september 2018 komt u via de link hierboven op Negometrix, klik op Aanmelden en vervolgens op 
Registreer Organisatie. Hier maakt u een account en een wachtwoord aan voor toegang tot de 
verkoopprocedure.  
 
Onder het tabblad Vragenlijsten klikt u op Leeswijzer Verkoopprocedure Horecalocatie Groote Boel te 
Nijmegen en vervolgens op Algemeen om toegang te krijgen tot het verkoopdocument met alle relevante 
informatie over de locatie, de eisen en de beoordelingscriteria. 
 
Tot en met 22 oktober 2018 kunt u vragen stellen over de inhoud van het verkoopdocument en de bijlagen. Dit 
doet u door onder het tabblad Vraag & Antwoord uw vragen te stellen via Stel een vraag. 
Op 5 november 2018 kunt u de antwoorden op uw vragen vinden onder het sub tabblad Gepubliceerde Vragen en 
Antwoorden van het tabblad Vraag & Antwoord. 
Hebt u daarna nog vragen over de gegeven antwoorden? Dan kunt u deze tot en met 12 november 2018 stellen op 
dezelfde wijze als bij de eerste vragenronde. Nieuwe vragen zijn hierbij niet toegestaan en zullen niet worden 
beantwoord. Antwoorden zijn op 19 november wederom te vinden onder het sub tabblad Gepubliceerde Vragen 
en Antwoorden van het tabblad Vraag & Antwoord. 
 
Tot en met 14 januari 2019 kunt u uw bieding uitbrengen. De bieding bestaat uit het financiële bod en het 
planvoorstel. Onder het tabblad Vragenlijsten > Leeswijzer Verkoopprocedure Horecalocatie Groote Boel te 
Nijmegen > Algemeen, kunt u onder 1.1.2. uw planvoorstel uploaden en onder 1.1.3. uw rechtsgeldig 
ondertekende financiële bod. Daarnaast dient u het bedrag van uw financiële bod in euro’s exclusief btw onder het 
tabblad Prijslijsten in te vullen. 
 
Beoordeling en gunning 
In de week van 14 januari 2019 worden alle ingediende biedingen beoordeeld. De bieder die het hoogst heeft 
gescoord op de aangegeven criteria wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek in de week van 21 januari 2019. 
Op basis van dit gesprek kan worden besloten niet te gunnen. Vervolgens zal met de op één na hoogste bieder een 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=100140&companyId=2325


gesprek worden aangegaan. Bij een voornemen tot gunning zal de winnende partij via Negometrix kenbaar 
worden gemaakt aan alle bieders. Ook kunt u dan zien hoe u hebt gescoord ten opzichte van de winnende partij. 
Na de bezwarentermijn vindt gunning door burgemeester en wethouders plaats. Daarna volgt het traject van 
ondertekenen van de koopovereenkomst en kan op uiterlijk 1 november de overdracht van de grond plaatsvinden. 
 
 
Het stappenplan in verkorte weergave 
 
1. Publicatie op Negometrix      24 september 2018 
2. Gelegenheid tot het stellen van vragen t/m uiterlijk   22 oktober 2018 
3. Beantwoording van vragen (nota van inlichtingen) uiterlijk  5 november 2018 

 
4. Gelegenheid tot vragen stellen over de gegeven antwoorden  

in de nota van inlichtingen (gepubliceerde vragen en  12 november 2018 
antwoorden) 

5. Beantwoording van vragen     19 november 2018 
6. Uitbrengen bieding (financieel bod en planvoorstel)   uiterlijk 14 januari 2019 
7. Beoordeling       tussen 15 en 20 januari 2019 
8. Verificatiegesprek(ken) in de week van    21 januari 2019 
9. Voornemen tot gunning en kenbaar maken van   28 januari 2019 

de winnende partij aan alle bieders 
(aansluitend 6 weken bezwaartermijn)       

10. Gunning door B&W uiterlijk     20 maart 2019 
11. Ondertekening koopovereenkomst en betaling 10%  april 2019 
12. Juridische levering en betaling uiterlijk    1 november 2019 
 
 
Meer informatie 
 
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Janssen, adviseur Grondzaken, gemeente Nijmegen, 
telefoon 024-3292556, m28.janssen@nijmegen.nl.  
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