Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Adventure World
Zoetermeer, dinsdag 20 februari 2018

Secretariaat: Jens Woerdenbag / secretariaat.lhn@gmail.com

Geacht College,
Tot ons ongenoegen heeft de LHN kennis genomen van het artikel over Adventure World in
het AD. Ongenoegen omdat, zo begrijpt de LHN uit het artikel, door een overmaat van veranderende regels het maar niet mogelijk blijkt om de vestiging van Adventure World te realiseren. De LHN wil dat er aan de onzekerheid van de initiatiefnemen(s) een einde komt. Bedrijvigheid, ondernemerschap, sport- en ontspanning en werkgelegenheid zijn aspecten om niet te
licht over te denken.
De fractie van de LHN heeft, ex art. 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vragen.
1.

Wat is de mening van het college over het artikel en waarom is er sprake van al 8 jaar durende vertraging in vestiging van Adventure World?
2. Hoe kan de tegenstelling worden verklaard tussen het standpunt van het college (ontbreken van financiers) en die van de initiatiefnemer (voortdurende brij aan regelgeving)?
3. Klopt het dat de vertraging onder meer is veroorzaakt door problemen rond het geplande
outletcentrum aan de Noordkant van Bleizo en wat zijn de redenen daarvoor?
4. Klopt het dat nu de problemen liggen bij de ontwikkeling van Hoefweg-Zuid, waarom
doemen er steeds weer nieuwe problemen op?
5. In het artikel te worden uitgegaan van vertraging veroorzaakt door het project Bleizo.
Kan het college aangeven of en zo ja waarom hiervan wordt gesproken?
6. De LHN vindt dat het college zo snel mogelijk zelf in gesprek moet gaan met de initiatiefnemer om de problemen op te lossen. Deelt het college dit standpunt en wil hij de ondernemer helpen om op korte termijn met de realisatie te kunnen starten?
7. Vindt het college ook dat ondernemers moeten worden geholpen met verminderende regelgeving en administratieve lasten en hoe kan daarin hier invulling worden gegeven?
8. Niet alleen realisatie van Adventure World, maar de hele ontwikkeling van Bleizo en de
Hoefweg verlopen uiterst moeizaam. Kan het college aangeven hoe dat komt en gaat hij
maatregelen treffen om de ontwikkeling te versnellen?
9. Is het college het eens met het citaat van de Bleizo directeur: “Wij moeten ons beraden op
de huidige situatie” en gaat het college met hem in overleg om eventuele barrières voor
de vestiging van Adventure World weg te nemen?
10. Kan het college inmiddels om een positief beeld schetsen van de ontwikkeling van het
gebied?
Met vriendelijke groet,
Mr. H.P.A. Nawijn,
Fractievoorzitter

