Waar moet het Ondernemingsplan aan voldoen?
Het Ondernemingsplan is vrij van opzet, maar dient de beoordelaars in staat te stellen om de
onderstaande elementen te kunnen beoordelen. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar
de optimale verhouding van de twee gunningscriteria tot elkaar.
De ‘natuurlijke’ ondernemer(s)
Uit het Ondernemingsplan moet de beoordelingscommissie goed kunnen opmaken over
welke kennis en ervaring de betrokken ondernemer(s) reeds beschikken, of indien deze nog
niet aanwezig is, op welke manier die kennis en ervaring zal worden verkregen op het gebied
van enerzijds het realiseren van natuurwaarden en anderzijds het ondernemerschap. Daar
duidelijk ruimte wordt geboden voor innovatieve, creatieve manieren van natuurlijk
ondernemen wordt niet een voorkeur uitgesproken voor reeds opgedane ervaring, maar
moet de manier van verwerven van de nodige (aanvullende) kennis wel goed worden
onderbouwd.
Om dit duidelijk te maken kan gedacht worden aan de volgende punten:.
• De motivatie voor het indienen van het plan en een korte CV.
• De mate van kennis van, ervaring met en visie op ondernemerschap
(opleiding/ervaring etc).
• De mate van kennis over, ervaring met en visie op natuurontwikkeling
(opleiding/ervaring etc).
• De wijze van aansluiting bij een lerend netwerk en samenwerking met andere
partijen, op het gebied van natuurlijk ondernemen.
• De mate van inventiviteit en creativiteit.
Bij bestaande bedrijven: de mate van duurzaamheid en natuurlijk ondernemen
binnen het huidige bedrijf (bijvoorbeeld aanwezige certificaten/
grondgebondenheid).
Natuurwaarden
Uit het Ondernemersplan moet de beoordelingscommissie goed kunnen opmaken welke
natuurwaarden gerealiseerd gaan worden en op welke manier dit gebeurt.
Daarbij kunt u aan de volgende punten denken:
• De manier waarop de bodem en het bodemleven worden verzorgd in het
bedrijfssysteem. De maatregelen om kringlopen van nutriënten te sluiten en
de invloed van het bedrijf op de omgeving via de lucht en het water te
beperken.
• De manier waarop u wilt bijdragen aan de landschappelijke diversiteit. Geef
hierbij aan of u bosschages, hagen, heggen, slootkanten of kruidenrijke

randen wilt realiseren, van welke omvang en hoe deze aansluiten op de
omgeving (qua aanwezige natuurtypen, landschap en/of cultuurhistorie).
• De manier waarop u specifieke soorten op uw bedrijf wilt ondersteunen en
stimuleren. Hoe u dat wilt doen en hoe dit aansluit op de omgeving (denk
hierbij aan al aanwezige biodiversiteit en leefgebieden).
Bij bestaande bedrijven: de manier waarop bovenliggende punten in het huidige
bedrijf vormgegeven zijn.
Bedrijfseconomische kwaliteit
Uit het Ondernemersplan moet de beoordelingscommissie goed kunnen opmaken hoe uw
businessplan in elkaar zit, welke investeringen nodig zijn om tot realisatie te komen en hoe
dit gefinancierd wordt, hoe het verdienmodel is vormgegeven en hoe eventuele juridische
uitdagingen worden opgelost. De inschrijver geeft ook in zijn Ondernemingsplan de wijze
van financiering en/of de vorm van de overeenkomst aan (huu/pacht/koop of anderszins).
U kunt daarbij denken aan de volgende punten:
• Hoe de exploitatie is opgezet.
• Welke noodzakelijke investering van toepassing zijn.
• Bedrijfseconomische risicoanalyse van zowel de exploitatie als de investering.
• Juridische haalbaarheid.
• Bij een bestaand bedrijf: de bedrijfseconomische koppeling van de nieuwe
percelen met het bestaande bedrijf. Wanneer er sprake is van een koppeling
met het bestaand bedrijf dan moet het bestaand bedrijf ook worden
opgenomen in het Ondernemingsplan.
De inschrijver geeft ook in zijn Ondernemingsplan de wijze van financiering en/of de vorm
van de overeenkomst aan.
Prijs
De wijze waarop de prijs wordt beoordeeld én de wijze waarop alle gunningscriteria ten
opzichte van elkaar worden gewogen staat beschreven in de beoordelingsprocedure
(paragraaf 3.1 van de Inschrijvingsleidraad)

