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Betreft: adviesrapport  

 
 
Geachte heren Eijkelhof en Princen, 
 
 
Op donderdag 16 oktober 2014 heeft Consult and See aan u de offerte gepresenteerd en heeft u 
ons akkoord gegeven om een advies uit te brengen omtrent uw vraagstuk. Er is onderzoek gedaan 

naar verschillende mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het gebied Waterpoort  te vergroten 
en economische kansen optimaal te benutten. Het adviesrapport dat hieruit is voortgekomen, is 
toegevoegd als bijlage bij deze brief.  
 
Zoals u weet staat u als klant bij ons op nummer één. Daarom hebben wij uw wensen die naar 
voren zijn gekomen tijdens de intakegesprekken en offertepresentatie meegenomen in de 

uitwerking van ons advies. 

 
Het adviesrapport bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: een beschrijving van de 
verschillende scenario’s, ons advies en een implementatieplan. Naast het adviesrapport is er een 
marketing- en financieel plan toegevoegd, voor een verdere onderbouwing van ons advies. 
 
Graag presenteren wij op donderdag 18 december a.s. het adviesrapport bij Paviljoen Sluishaven in 

de Galathese Haven. 
 
Wij, van Consult and See, willen u hartelijk danken voor alle informatie die gegeven is, de 
verschillende contactmomenten en de samenwerking. Wij helpen u graag verder om het advies te 
implementeren.  
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Consult and See 
 
 

You see a problem, We see a solution 

 

Bijlagen: adviesrapport 
  marketingplan 
  financieel plan 
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In opdracht van de heer Princen en de heer Eijkelhof is in het gebied Waterpoort onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten en economische 

kansen te benutten. Dit wordt gedaan middels de invoering van een veerpontverbinding of een 
andere creatieve businesscase.  
 
Waterpoort is een gebied dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en 
Zeeland. Momenteel is het gebied Waterpoort in ontwikkeling, zoals verzilting van het Volkerak-
Zoommeer, horizontale synergie en het herinvoeren van veerponten. Dit alles met als centraal doel 

het aantrekkelijker maken van het gebied zodat er meer geldstromen worden gegenereerd.  

De reden dat het gebied aantrekkelijker gemaakt dient te worden komt voort uit een aantal zaken, 
namelijk: 

- Terugloop van recreanten in het gebied; 
- Te lange fietsroutes; 
- Vergrijzing; 
- Economische kansen worden niet optimaal benut. 

 
Het aantrekkelijker maken van het gebied kan leiden tot meer banen, meer bedrijven die zich 
willen vestigen en meer toerisme. Op deze manier wordt het maatschappelijk belang groter en is er 
economische groei mogelijk. 
 
Voor het project is de volgende doelstelling geformuleerd: 
Het opstellen van een businesscase met minimaal twee verschillende scenario’s om in het gebied 

Waterpoort een veerpontverbinding in ere te herstellen, met als doel dat het aantal recreanten in 
het gebied toeneemt. Deze businesscase wordt opgesteld in een periode van 20 weken, geteld 

vanaf 1 september 2014 en opgeleverd voor 1 februari 2015 
 
Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de volgende thema’s: 

- Historie veerpontverbinding; 

- Gebiedsaantrekkelijkheid; 
- Belangen verschillende partijen; 
- Veerponten; 
- Omgeving Waterpoort; 
- Wet- en regelgeving; 
- Marketing; 
- Exploitatieoverzicht. 

 
Wij van Consult and See zijn van mening dat samenwerken het sleutelwoord is van uw vraagstuk.  
Onder samenwerken verstaan wij; op de hoogte zijn van uw wensen en behoeften, regelmatig de 
voortgang bespreken en hierop inspelen en werken vanuit uw wensen en behoeften zonder de 

creativiteit uit het oog te verliezen. Met deze visie voor ogen is er onderzoek gedaan naar de 
bovenstaande thema’s. De uitkomsten hiervan hebben invulling gegeven aan dit adviesrapport. In 
dit adviesrapport wordt ten eerste een directe oplossing gegeven op de vraag om de veerpont in 

ere te herstellen. Maar Consult and See heeft, zoals beloofd in de offerte, minimaal twee creatieve 
scenario’s bedacht.  
 
Bij de verschillende scenario's wordt ingegaan op het product, de route, personeel, tijden, prijzen, 
marketing en de kosten. Hierbij is gebruik gemaakt van de diverse achtergronden van het team. 
Na deze scenario's vindt u onze aanbeveling, gevolgd door het implementatieplan. 

 
Dit adviesrapport wordt op donderdag 18 december 2014 gepresenteerd aan de opdrachtgevers en 
eventuele andere belangstellenden. 
 

 

 

 

Inleiding 
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De verbinding 

De veerpont 
Dit scenario bestaat uit het huren van een veerpont, die recreanten en hun fietsen  
naar de overkant van het Volkerak-Zoommeer brengt. Het doel hiervan is, om  
fietsroutes te verkorten en verbinding te creëren tussen verschillende plaatsen in het gebied 

Waterpoort. 
 

De veerpont vaart in de periode van mei tot en met september, op woensdag tot en met 
zondag. De veerpont heeft een maximale capaciteit van twaalf passagiers. Er is bewust 
gekozen om een veerpont met dit aantal passagiers in te zetten. Bij dit aantal is namelijk maar 
één man personeel, namelijk een schipper, aan boord vereist en zijn bepaalde keuringen niet 
nodig. Naast de ruimte voor passagiers is er op de pont ruimte voor in totaal twaalf fietsen. 
 

De veerpont vaart een vaste route volgens een dienstregeling. Deze vaart per dag twee keer 
op en neer, tussen 9.30 uur en 17.30 uur.  
 
De ticketprijzen zijn afhankelijk van de afstand die wordt afgelegd en de wens om enkeltje of 
retour te varen. 
 

Personeel 
Voor het bevaren van de 
veerpont, voor maximaal  
12 personen, is één  
schipper nodig.  
 

Om gedurende de hele week te 
varen zijn twee schippers nodig, 
die elkaar afwisselen. Zij moeten 
in het bezit zijn van een klein 
vaarbewijs. De totale kosten voor 

deze schippers komt neer op  

€ 18.375 per seizoen. 
 

Marketing 
Om de veerpont bekend te maken  
bij zowel recreanten als bewoners adviseren wij 
om de regionale kranten van de gemeenten in 
het gebied te benaderen met een kort 
persbericht. Hierbij kan voor de gemeente 

Goeree-Overflakkee gedacht worden aan de 
krant ''Ons Eiland'' en voor de gemeente 
Steenbergen aan de ‘Steenbergse Courant''. 

Daarnaast adviseren wij om de verschillende 
VVV kantoren van de gemeenten te benaderen, 
om informatie over de veerpont aan te bieden. 

Ticketprijzen 
De prijzen zijn gebaseerd op benchmarkonderzoek. 
Hierbij is rekening gehouden met de duur van de vaart 
en het aantal stops. 
 

Ticketprijzen incl. btw 

 
Prijs 

Route Enkeltje Retour 

Steenbergen <> De Heen €    5,00 €    6,50 

De Heen <> Oude-Tonge €    7,00 €    9,00 

Steenbergen <> Oude-Tonge €    9,50 €  12,50 
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Baten en Lasten 
De baten van de veerpont komen voort uit de verkoop van de tickets. 
Dit zal geen winst opleveren, gezien de kosten die de veerpont met zich meebrengt. Echter 
zorgt de veerpont wel voor baten die niet direct in cijfers zijn uit te drukken. Hierbij kan 
gedacht worden aan 0verkorting van de fietsroutes. 
 

Om break even te draaien is het nodig dat er in het vaarseizoen iedere dag 52 recreanten 
overvaren. Dit aantal zien wij als onrealistisch, omdat de veerpont maar ruimte biedt aan 12 
recreanten per vaart. De kosten kunnen niet enkel gedekt worden door de omzet van de 
ticketverkoop. Om de veerdienst in ere te kunnen herstellen zijn investeerders essentieel. Wij 
adviseren om investeerders te zoeken die hun  
onderneming willen promoten op de veerpont,  

waarvoor zij een financiële bijdrage leveren om de  

kosten te drukken. Het overige deel van de kosten 
zal moeten worden aangevuld door de gemeenten.  
De lasten van de veerpont bestaan uit de huur van  
de pont en de personele lasten van de schippers. 
 
 

Mogelijke 

investeerder 
Ralph Holster is een ondernemer in 
het gebied Waterpoort. Op dit 

moment heeft Ralph een veerpont 
inclusief schipper ter beschikking. 
Deze kan worden ingezet op de 
verbinding, zoals die in dit scenario is 
beschreven.  
 
Wij adviseren om Ralph Holster te 

benaderen als ondernemer om de 
veerdienst faciliteren. 
 

Dienstregeling 
De veerpont vaart in de periode van mei tot en met 
september, volgens de volgende dienstregeling: 
 

Dienstregeling 

 
Vertrektijden, vaart 1 

Vertrekpunt Heenweg Terugweg 

Steenbergen 9.30 uur - 

De Heen 10.15 uur 12.15 uur 

Oude-Tonge - 11.15 uur 

 
Vertrektijden, vaart 2 

Vertrekpunt Heenweg Terugweg 

Steenbergen 14.00 uur - 

De Heen 14.45 uur 16.45 uur 
Oude-Tonge - 15.45 uur 

 
Deze dienstregeling zorgt er voor dat recreanten 
meerdere keren per dag de oversteek kunnen 

maken. In de overige maanden, het laagseizoen, 
zal de veerpont aanmeren bij Fort Buitensluis. Daar 
is de mogelijkheid tot het stallen van de pont. 

 

Route 
Wij adviseren om de veerpont dwars  
over het Volkerak-Zoommeer te laten  
varen, zoals op de afbeelding hiernaast is 
weergegeven. Hierdoor wordt de langste fietsroute 
van ruim 70 km verkort. Voorheen heeft er al een 

veerpont gevaren op de door ons geadviseerde 
route. Hierdoor zijn er al aanlegmogelijkheden 
aanwezig, welke vrij te gebruiken zijn. 
 

Exploitatiebegroting 2015 
Omzet  €        27.720  

Kosten  €        45.692  

Verlies  €        17.972  
Voor verdere informatie over de baten en lasten 

verwijzen we u naar het financieel plan. 
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De rondvaartboot 
Dit scenario bestaat uit het kopen van een rondvaartboot, die volgens het  
hop-on hop-off principe over het Volkerak-Zoommeer vaart. De rondvaart  
begint en eindigt in Willemstad. Hiertussen stopt deze op vier plaatsen, waar  

recreanten de mogelijkheid hebben om in of uit te stappen. Dit zorgt ervoor dat recreanten 
veel van het gebied zien. Daarnaast zorgt dit, in combinatie met de arrangementen, voor 

samenwerking met ondernemers in het gebied Waterpoort. 
 
De rondvaartboot vaart in de periode van april tot en met oktober op donderdag tot en met 
zondag. Kijkend naar personeel op de rondvaartboot zijn twee bemanningsleden nodig, 
waaronder een schipper. Op de boot is plaats voor maximaal 80 recreanten. Verder kan deze 
varen met een gemiddelde snelheid van 15 kilometer per uur. 

 
De rondvaartboot vaart een vaste route volgens een dienstregeling. Deze vaart twee keer 
per dag de route, tussen 10.00 uur en 17.35 uur. Op verschillende plekken wordt 10 minuten 
gestopt. Recreanten hebben dan de tijd om in en uit te stappen. 
 
De ticketprijzen zijn afhankelijk van de leeftijd van de personen. 
 

Marketing 
Dagtochten, wandelen en fietsen vallen 
het meest in de smaak bij de recreanten 
binnen onze doelgroep. Om het bestaan 
van de rondvaartboot bekend te maken 
bij de recreanten, adviseren wij om de 

invoering feestelijk te openen. Deze 
opening wordt bekend gemaakt in zoveel 
mogelijk regionale bladen en op lokale tv-
zenders. Daarnaast adviseren we om, in 
de periode van april tot en met oktober, 

structureel te adverteren in tijdschriften. 

Een mogelijk tijdschrift dat hierbij aansluit 
is de Kampioen, het maandblad van de 
ANWB. 
 

De ontdekkingsreis 

Personeel 
De schipper die de rondvaartboot bestuurt, moet in het  
bezit zijn van een groot vaarbewijs. Dit heeft te maken  
met de maximale capaciteit dat op de boot vervoerd kan worden. Een 
tweede bemanningslid is vereist gezien het maximaal aantal 
personen op de boot. Wij adviseren om hiervoor gebruik te maken 

van een gesubsidieerd persoon. Dit bespaart kosten en zorgt er voor 
dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het tweede 
bemanningslid neemt de verantwoordelijkheid voor de BHV op zich. 

Ticketprijzen 
De prijzen van de tickets zijn gebaseerd op  een 
benchmarkonderzoek. Hierbij is rekening 
gehouden met de duur van de rondvaart en het 
aantal stops. 
 

De bedragen zijn inclusief koffie/thee voor de 
volwassenen, limonade voor de kinderen en een 
koek. 
 

Ticketprijzen incl. btw 
Product Prijs 

Volwassenen €         14,50 
Kinderen* €           7,50 

* Kinderen zijn personen tot 12 jaar 
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Baten en Lasten 
De baten, welke in winst zijn uit te drukken, komen 
voort uit de verkoop van tickets. Middels marketing 
en aantrekkelijke arrangementen wordt gestreefd 

naar een omzet, aan ticketverkopen, van 25% 
bovenop de break-even afzet. Dit betekent dat er 

4.114 tickets voor volwassenen per jaar verkocht 
moeten worden om dit doel te behalen. Dit komt neer 
op 20 tickets per vaart. 
 
Om de rondvaartboot in de vaart te brengen, moet 
deze worden gekocht. Dit is een investering van 

€150.000. De grootste lasten zijn de brandstof, 
ligplaats en personele lasten. 
 
Door de investering die eenmalig moet worden 
gedaan en de winst die elk jaar wordt gemaakt, heeft 
dit scenario een terugverdientijd van ongeveer 15 
jaar. De rondvaartboot heeft een technische 

afschrijvingsduur van 30 jaar. 
 

Exploitatiebegroting 2015 
Omzet  €        58.900  

Kosten  €        47.134  

Verlies  €        11.766  
         Voor verdere informatie over de baten en lasten  
           verwijzen we u naar het financieel plan. 

 

Route 
De route die hieronder wordt weergegeven zorgt ervoor dat recreanten de  
mogelijkheid hebben om meerdere plaatsen in het gebied Waterpoort in één dag te bezoeken.  
De route wordt gevaren op donderdag tot en met zondag, omdat dit de meest aantrekkelijke 
dagen zijn voor recreanten om naar het gebied te komen. Daarnaast is hiervoor gekozen, 
omdat dit kosten bespaart. 

Arrangementen 
Om meer verbinding en  

samenwerking te creëren in  
het gebied Waterpoort en om  
de rondvaart aantrekkelijker te  
maken, adviseren we een drietal 

arrangementen. 
 

 

Dienstregeling 
De dienstregeling voor de 
rondvaartboot is als volgt. 
 

Dienstregeling 

Vaart 1 

Vertrekpunt Vertrektijd 

Willemstad 10.00 uur 

Ooltgensplaat 10.30 uur 

Galathese Haven 11.00 uur 

Oude-Tonge 11.50 uur 

Dinteloord 13.00 uur 

Vaart 2 

Vertrekpunt Vertrektijd 

Willemstad 14.00 uur 

Ooltgensplaat 14.30 uur 

Galathese Haven 15.00 uur 

Oude-Tonge 15.50 uur 

Dinteloord 17.00 uur 
 

Deze ronde bedraagt ongeveer 45 
kilometer. Uitgaande van een 
gemiddelde snelheid van de 

rondvaartboot van 15 km per uur, 
duurt de rondvaart 3,5 uur. Deze 
3,5 uur is inclusief de stops van 10 
minuten bij elke aanlegplaats. 

 

 

Arrangementprijzen incl. btw 

Arrangement Prijzen 

inclusief Volwassen Kind 

Fietshuur € 21,50 € 11,50 

Lunch  € 19,00 € 11,00 

Rondwandeling € 17,50 € - 
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De verkenning 

De trein 
Dit scenario bestaat uit het huren van een elektrisch aangedreven trein, die zich  
zonder spoorverbinding kan voortbewegen rondom het Volkerak-Zoommeer. Dit scenario biedt 
recreanten een 'verkenning' door de omgeving van het gebied Waterpoort.  

 
De trein rijdt in de periode van april tot en met oktober op donderdag tot en met zondag. Het 

personeel dat deze trein bestuurt, bestaat uit vrijwilligers, die hier een kleine vergoeding voor 
krijgen. De trein heeft verder een maximale toegestane snelheid van 25 kilometer per uur, 
mag wettelijk gezien, maximaal over twee wagons beschikken en biedt ruimte voor 40 
recreanten. Tevens kan de trein worden voorzien van afsluitzeilen, die regen en wind kunnen 
tegenhouden, wanneer dit gewenst is. 
De trein rijdt een vaste route volgens een dienstregeling. Deze gaat één keer per dag heen 

en één keer per dag terug, tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Gedurende de route stopt de trein in 
meerdere plaatsen, om verbinding te creëren in het gebied Waterpoort. De stops duren 10 
minuten en dienen ervoor om mensen in en uit te laten stappen. 
 
De ticketprijzen zijn afhankelijk van de leeftijd van een persoon en de wens om enkel of 
retour te reizen. 
 

Personeel 
Enkele vrijwilligers kunnen de trein 
afwisselend besturen, mits zij in het  
bezit zijn van een B rijbewijs.  
Daarnaast is het een pre als zij beschikken over 
kennis van de cultuur, natuur en omgeving van 

het gebied Waterpoort. Dit kan namelijk bijdragen 
aan de beleving van recreanten die gebruik 
maken van de trein. Gezien de aard van de 
werkzaamheden en de eisen die worden gesteld 
aan de bestuurder, vinden wij het realistisch om 

er vanuit te gaan dat er vrijwilligers zijn die dit 

willen en kunnen doen. 
 

Marketing 
Tijdens de stops die de trein maakt, kan 
de bestuurder middels folders en mond-
tot-mondreclame plaatselijke 
ondernemers promoten. In ruil 

hiervoor, wordt aan de betreffende 
ondernemers gevraagd om dit ook te 
doen voor de trein.  
 
Om ook recreanten buiten het gebied 
Waterpoort te benaderen, wordt 
geadviseerd om te adverteren op 

websites en in tijdschriften die gelezen 
worden door de doelgroep. Hierbij kan 

gedacht worden aan websites voor 
fietsroutes en tijdschriften voor 
natuurliefhebbers. 

Ticketprijzen 
De prijzen zijn gebaseerd op 
benchmarkonderzoek. Hierbij is rekening 
gehouden met de duur, het aantal stops en de 
duurzaamheid van de trein. 

 

Ticketprijzen incl. btw 
Product Prijs 

Retour volwassenen €         14,50 
Retour kinderen* €           7,50 
Enkele route volwassenen €         10,00 
Enkele route kinderen €           5,00 

  * Kinderen zijn personen tot 12 jaar 
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Route 
De route die  
hiernaast wordt 
weergegeven zorgt ervoor 
dat recreanten meer van de 
cultuur, natuur en 

omgeving van het gebied 
Waterpoort zien. Dit maakt 
het voor de doelgroep 
aantrekkelijker om naar het 
gebied te komen. 
 

De route wordt gereden op 
donderdag tot en met 
zondag, omdat dit de meest 
aantrekkelijke dagen zijn 
voor recreanten om naar 
het gebied te komen. 

Baten en lasten 
De baten, welke in winst zijn  
uit te drukken, komen voort  
uit de verkoop van de 

tickets. Middels marketing  
wordt gestreefd naar een  

omzet, aan ticketverkopen, van 25% 
bovenop de break-even afzet. Dit 
betekent dat er 1.796 retourtickets per 
jaar verkocht moeten worden om dit 
doel te behalen. Dit komt neer op 15 
tickets per dag.  

 
Het huren van de trein (€1.500 per 
maand) is de grootste last van dit 
scenario. Uit onderzoek is gebleken dat 
dit goedkoper is dan het kopen van een 
trein, wat een lange terugverdientijd 
met zich mee brengt. Ook is gebleken 

dat de kosten van de trein laag zijn ten 
opzichte van gelijke alternatieven. 
  
Kijkend naar het aantal zitplaatsen in 
de trein en de marketingmiddelen die 
worden ingezet om de trein onder de 
aandacht van recreanten te brengen, 

zien wij het verkopen van 15 tickets per 
dag als een realistisch doel. 
 
 

Exploitatiebegroting 2015 
Omzet  €        21.509  

Kosten  €        17.207  

Winst  €          4.302  
Voor verdere informatie over de baten en lasten 

verwijzen we u naar het financieel plan. 

Dienstregeling 
De dienstregeling is als volgt: 
 

 Dienstregeling 

  Vertrektijden 

Vertrekpunt Heenweg Terugweg 

Dinteloord 09.00 uur - 

Steenbergen 09.35 uur 15.25 uur 

Sint Philipsland 10.25 uur 14.35 uur 

Oude-Tonge 11.25 uur 13.35 uur 

Galathese Haven 12.05 uur 12.55 uur 

Ooltgensplaat - 12.30 uur 

 
Deze dienstregeling zorgt ervoor dat recreanten 

rond de middag (lunchtijd) in of uit kunnen 
stappen in een van de hierboven genoemde 
plaatsen. Hierdoor hebben ondernemers in het 
gebied voordeel van de trein en kunnen 
economische kansen beter worden benut. 
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Als direct antwoord op uw vraagstuk, om de veerpont in ere te herstellen, adviseren wij u het 

scenario de ‘De Verbinding’ toe te passen.  
 
Zoals wij in de offerte hebben aangegeven, is er ook gekeken naar alternatieven. Hierdoor zijn 
de scenario’s ‘De verkenning’ en ‘De ontdekkingsreis’ ontstaan. Deze scenario’s sluiten, naar 
aanleiding van de intakegesprekken, beter aan op het vraagstuk dat uiteindelijk naar voren is 
gekomen. Deze scenario's zorgen er voor dat het gebied aantrekkelijker wordt voor recreanten 
en dat economische kansen beter worden bennut. 

 
Om de beleving rondom ‘De verkenning’ en ‘De ontdekkingsreis’ te optimaliseren, adviseren wij 
een combinatie van beide. Recreanten krijgen hierdoor de mogelijkheid om  een totaalbeleving 

te ervaren, waardoor zij meer van de cultuur, natuur en omgeving van het gebied Waterpoort 
te zien krijgen. Wij noemen dit 'Een dagje weg'. Middels een arrangement wordt dit 
aangeboden, waardoor recreanten gebruik kunnen maken van zowel ‘De verkenning’ als ‘De 

ontdekkingsreis’. Hierdoor wordt zoveel mogelijk aantrekkelijkheid van het gebied gecreëerd, 
waardoor economische kansen optimaal worden bennut. 
 

De rij- en vaartijden van ‘De verkenning’ en ‘De ontdekkingsreis’ zijn op elkaar afgestemd, 
zodat recreanten rond de middag, in Oude-Tonge, over kunnen stappen van de trein op de 
boot. Op de afbeelding hieronder ziet u de routes van alle de scenario's bij elkaar. 

Dienstregeling 
De dienstregeling voor de combinatie ''Een dagje uit'' is 
als volgt. 
 

Vertrektijden Rondvaartboot Trein 

Vertrekpunt Vaart 1 Vaart 2 Heen  Terug  

Willemstad 10.00u 14.00u 
  

Ooltgensplaat 10.30u 14.30u 12.30u 12.40u 

Galathese Haven 11.00u 15.00u 12.05u 12.55u 
Oude-Tonge 11.50u 15.50u 11.25u 13.35u 
Sint Philipsland 

  
14.35u 

Steenbergen 
  

09.35u 15.25u 
Dinteloord 11.50u 17.00u 09.00u 16.00u 
 

Ticketprijzen 
De combinatie tickets  
zijn voordeliger dan  
een losse ticket voor  
de trein en de rondvaartboot. 
 

Ticketprijzen incl. btw 
Product Prijs 
Volwassenen €         25,00 
Kinderen €         13,50 

  * Kinderen zijn personen tot 12 jaar 

 
 

Arrangement 
 
 
 
 
Om de combinatie 'Een dagje 

uit' nog  een extra impuls te 
geven, waardoor deze voor 
sommige recreanten nog 
aantrekkelijker wordt, adviseren 
wij een arrangement met een 
lunch. Het arrangement bestaat 

uit een treinrit, lunch en 
rondvaart. 
 

Arrangementprijzen incl. btw 
Product Prijs 
Volwassenen €          31,50 
kinderen €          16,50 

 

Ons advies 

Baten en Lasten 
De baten komen voort uit de verkoop van tickets. 
Middels marketing wordt gestreefd naar een omzet, aan 
ticketverkopen, van 25% bovenop de break-even afzet. 
Dit betekent dat er 33 retourtickets per dag verkocht 
moeten worden om dit doel te behalen. 

 
De lasten zijn gelijk aan die van ''De verkenning'' samen 
met die van ''Een ontdekkingsreis''. 
 

Exploitatiebegroting 2015 
Omzet  €        80.086  

Kosten  €        64.265  

Winst  €        15.821  
Voor verdere informatie over de baten en lasten verwijzen we u 

naar het financieel plan. 
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Stap 1 – Enthousiasmeren betrokkenen 

Activiteit: presentatie geven, Brainstormsessie of 
Redwire Sessie (ontwikkeld door Consult and See) 
 
Wij willen in samenwerking met u een presentatie verzorgen 
om de keuze verder toe te lichten. De betrokkenen uit het 
gebied zijn vrij om met additionele ideeën te komen die de 

keuze ten goede komen. Samen met de betrokken partijen 
willen wij het idee afstemmen. 

Stap 2 – Initiatiefnemer zoeken 
Activiteit: vacatures plaatsen, open inschrijving 

organiseren, oproep in regionale kranten plaatsen 

Vervolgens dient er een initiatiefnemer gevonden te worden, 

dit kunnen er ook meerderen zijn. De initiatiefnemer is 

verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van het plan. Er 

is als initiatiefnemer zijnde, een mogelijkheid om het idee te 

veranderen naar zijn of haar visie. Consult and See zoekt 

mee en kan haar klantportfolio raadplegen voor mogelijke 

investeerders of initiatiefnemers. 

Betrokkenen 
Provincie Noord-
Brabant, de 
betrokken 
gemeenten, 
Consult and See, 
en verschillende 
geïnteresseerde 

ondernemers uit 
het gebied. 

Betrokkenen 

Initiatiefnemer,  
Consult and See 
en mogelijke co-
financiers. 

Betrokkenen 

Provincie Noord-
Brabant en de 
initiatiefnemer. 
Mogelijk Consult 
and See, de 
betrokken 

gemeenten en 
dorpsraden. 

Betrokkenen 

Provincie Noord- 
Brabant, 
initiatiefnemer, 
Consult and See 
en betrokken 
gemeenten. 

Stap 3 – Afstemmingsfase 

Activiteit: Vervolgbijeenkomst organiseren 

 

Vervolgbijeenkomst tussen de provincie en de initiatiefnemer. 

Wellicht kunnen hier de gemeenten, dorpsraden en Consult 

and See bij betrokken worden. De initiatiefnemer gaat samen 

met de aanwezige partijen bekijken welk plan er op dat 

moment op tafel ligt. De overige partijen kunnen de 

initiatiefnemer adviseren tijdens deze bijeenkomst. Ook kan 

er gespard worden over mogelijke co-financiers. 

Stap 4 – Co-financiers benaderen 
Activiteit: contact openemen met co-financiers 
 
Naar aanleiding van de vervolgbijeenkomst wordt er door de 
initiatiefnemer besloten welke mogelijke co-financiers hij of 
zij gaat benaderen. Consult and See heeft in het rapport 
mogelijke co-financiers benoemd en kan helpen bij de 

benadering van deze co-financiers. 

Implementatieplan 
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Betrokkenen 
Provincie Noord-
Brabant, Consult 
and See, de 
betrokken 
gemeenten en 
verschillende 
geïnteresseerde 

ondernemers uit 
het gebied. 

Stap 5 – Rechtsvorm kiezen 

Activiteit: inschrijven bij KvK, contract opmaken co-
financiers, gesprek met KvK adviseur 

 
Om de samenwerking met de verschillende ondernemingen 

daadwerkelijk vast te leggen is het aan te raden een B.V. op 
te richten wanneer het vervoersmiddel gekocht wordt. In het 
geval van huur adviseren wij om een eenmanszaak op te 
richten. Consult and See kan hierbij ondersteunen bij het 
opstellen van contracten met co-financiers. 

Stap 10 – Opening   

Activiteiten: opening organiseren 

 
Het organiseren van een feestelijke opening. 

Betrokkenen  
alle geïnteres-
seerden en 

belanghebbenden 

Stap 7 – Personeel/vrijwilligers zoeken 

Activiteit: vacatures in lokale bladen plaatsen 
 
Er is personeel nodig om de verschillende voertuigen te 
besturen. Dit kunnen ook vrijwilligers zijn die werken voor 
een bepaalde vergoeding. 

Stap 6 – Vergunningen 

Activiteit: contact opnemen met vergunningverleners 
 
Om het plan te realiseren dienen er vergunningen worden 
aangevraagd. Op het aanvragen van dergelijke vergunningen 
is er een behandelingstermijn van 8 weken van toepassing. 
Daarnaast is er een bezwaartermijn van 6 weken van 

toepassing. 

Stap 8 – Huur- en/of koopovereenkomst opstellen 

Activiteit: in contact treden met exploitant, contract 

ondertekenen 

Afhankelijk van welk idee er wordt uitgekozen om tot 

uitvoering te brengen dient er een huur- en/of 

koopovereenkomst gesloten te worden met de exploitant. 

Welke exploitant het vervoersmiddel gaat leveren is de keuze 

van de initiatiefnemer. Consult and See heeft mogelijke 

exploitanten benoemd in het rapport.  

 

Stap 9 – Marketingplan  

Activiteiten: opstellen en uitvoeren marketingplan 

Op het moment dat het uitvoeren kan beginnen dienen de 

potentiële klanten op de hoogte worden gesteld van de 

nieuwe dienst. Consult and See heeft voor de verschillende 

scenario’s een marketingstrategie bepaald welke en wil in dit 

traject graag begeleiding bieden 

Betrokkenen 

Initiatiefnemer en 
personeelsleden 
en/of vrijwilligers. 

Betrokkenen  
Initiatiefnemer , 
co-financiers en 
Consult and See. 

Betrokkenen  
Initiatiefnemer, 
Waterschappen en 
betrokken 
gemeenten. 

Betrokkenen 

Initiatiefnemer en 
verhuurder/ 
verkoper. 
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Op de voorgaande pagina’s  is door ons een implementatieplan opgesteld. In dit plan wordt Consult 

and See meerdere malen als betrokkene genoemd. Dit is met name bij activiteiten waar wij in 

gespecialiseerd zijn en waarin wij u kunnen ondersteunen. Hieronder worden de uren weergegeven 

die wij per activiteit besteden. Uiteindelijk volgen de kosten die voortvloeien uit deze activiteiten. 

De kosten worden uiteraard alleen gerekend op het moment dat wij het implementatietraject, op 

uw verzoek, mee gaan begeleiden. 

 

* Kosten van deze presentatie zijn eerder al benoemd in onze offerte. 

 

Wanneer de bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd, komt dit neer op een bedrag van €6.634 

inclusief 21% btw. Indien gedurende de implementatiefase blijkt dat ondersteuning door Consult 

and See bij één of meerdere activiteiten gewenst is kan hier te allen tijden over in gesprek worden 

gegaan.   

 

Er is bewust gekozen om de activiteiten omtrent de nazorgfase niet te benoemen, aangezien deze 

fase afhankelijk is van de visie van de initiatiefnemer. Activiteiten die in de nazorgfase worden 

gepland, worden in samenspraak met de initiatiefnemer opgesteld. Consult and See gaat in de 

nazorgfase dus voornamelijk samenwerken met de initiatiefnemer. Dit in tegenstelling tot 

voorgaande periode en de komende implementatiefase, waarin de samenwerking voornamelijk 

plaats vond met de provincie Noord-Brabant. 

Te besteden uren per activiteit 

Activiteit 
Aantal 

Consultants 
Uren per 

consultant 
Uren Uurtarief Kosten 

Presentatie aan betrokkenen* 7 2 14 € 75 € 1.050 

Zoeken naar mogelijke investeerders door  
o.a. het klantenportfolio te raadplegen 

2 8 16 € 75 € 1.200 

Begeleiding in afstemmingsfase  2 4 8 € 75 €    600 

Begeleiding bij benadering co-financiers 1 8 8 € 75 €    600 

Opstellen van contracten met co-financiers 2 6 12 € 75 €    900 

Begeleiding bij aanpak marketing 3 5 15 € 75 € 1.125 

Totaal excl. btw - - 73 €75 €5.475 

Urenverantwoording implementatie 


