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Schriftelijke vragen ingevolge artikel4l van het Reglement van orde voor de raad inzake
'Ontwikkeling in het Beusebos'.
Geachte heer Verhoogt,
Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Groen Links gestelde vragen inzake
'ontwikkeling in het Beusebos', kunnen wij u het volgende antwoorden.
U begint met de volgende inleiding:
Voor de technische vragenmarkt op woensdag 28 september had de fractie van GroenLinks

naar aanleiding van de Programmabegroting Purmerend 2017-2020 vragen gesteld over
ontwikkeling in het Beuseöos. tijdens de technische vragenmarkt werd medegedeeld dat de
door ons ingediende vragen niet technisch waren maar politiek. Het stellen van de vragen
moest op andere wijze plaatsvinden.
ln de Programmabegroting staat bij Programma I Economie op bladzijde 45 dat er actief
contact wordt gezocht met (markt)partijen die deze ontwikkelingen tot stand kunnen
brengen.
Naar aanleiding hieruan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

Vraag 1:
Welke markt(partijen) waren in beeld?
Antwoord:
Zoals gemeld in bijlage 2 (Stand van zaken initiatieven gebiedsontwikkeling Kom A7) bij het
raadsbesluit d.d. 21 april2016 Visie op ontwikkeling Kom A7;
een beurs- en congresexploitant ;
een landelijke hotelketen.
Daarnaast heeft in de afgelopen periode een aantal partijen zich oriënterend gemeld.

Yraag2:
Welke markt(partijen) zijn afgehaakt?

Antwoord:
De beurs- en congresexploitant

bijlage(n): Geen
behandeld door:
P. de Lanse / M. Aaii

bezoekadres:

rekeningnummer:
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0299-452452
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Vraag 3:
Wanneer zijn deze markt(partijen) afgehaakt?

Antwoord:
8 september 2016

Vraag 4:
wat was de reden van het afhaken van de verschillende markt(partijen)?

Antwoord:

Naar aanleiding van de resultaten van het gehouden marktonderzoek heeft deze marktpartij
medegedeeld af te zien van het realiseren van een beurzen- en evenementenlocatie in de
gemeente Purmerend. Het marktonderzoek geeft geen positief beeld voor een haalbare
business case.

Vraag 5:
Is de raad hierover gei'nformeerd? Zo ja, op wetk moment?
Zo nee? Waarom niet?

Antwoord:
Bedoeling is de raad binnenkort (november/december) verder te informeren over de laatste
stand van zaken omtrent de initiatieven gebiedsontwikkeling Kom A7.
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