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Geacht College,
Op verzoek van Ecoparks heeft Bureau van Spronsen & partners het in Uw opdracht door
Bureau BUITEN (BB) opgestelde rapport “Business Case Bedrijven Nollebos” getoetst. Dit
heeft geleid tot een second opinion die bijgevoegd is bij de inspraakreactie van Ecoparks. De
POV heeft met verbazing kennis genomen van de inhoud van de 2nd opinion. Deze laat
feitelijk geen spaan heel van de toets van BB. Het rapport blijkt – althans volgens van
Spronsen – te zijn gebaseerd op verkeerde cijfers, onterecht aannames en verkeerd
geïnterpreteerde gegevens, een en ander leidend tot volstrekt verkeerde conclusies. Wij
kunnen niet beoordelen wat er allemaal van (waar) is, maar veel van wat BB heeft gesteld
blijkt aantoonbaar onjuist. Het gaat dus niet om een afwijkende mening, nee, het gaat hier
om harde feiten die de getoonde plannen & berekeningen volstrekt in een ander daglicht
plaatsen. Dit leidt tot een aantal vragen die maar beter kunnen worden beantwoord vóórdat
de Gemeenteraad zich over dit dossier buigt. Daarom hieronder een aantal van die vragen:












Waarom heeft het college, dat in andere gevallen (zoals bij de toeristische visie)
uitvoering en ontwikkeling aan de markt overlaat – hier gekozen om zelf een business
case op te laten stellen?
U heeft daarbij Uw keuze laten vallen op Bureau Buiten. Op basis van welke
informatie heeft U voor dit bureau gekozen, wat waren de referenties van dit bureau
en in hoeverre kan dit bureau als deskundig op het specifieke gebied van Horeca
exploitatie c.q. Wellness worden beschouwd?
In ieder geval is duidelijk dat BB zich behoorlijk heeft vergaloppeerd in haar
berekeningen, van Spronsen toont dat wel aan. Heeft het college het rapport van BB
goed gelezen en beoordeeld, en gecheckt of laten checken dat de basis voor het
rapport klopte en staat het college achter die uitgangspunten?
Gaat U BB aanspreken op de resultaten van de second opinion waar deze zo sterk
afwijken van hetgeen door BB is gesteld in haar rapport en is hun business plan nu
niet volledig onbruikbaar geworden?
Ook al zou maar een deel van wat van Spronsen naar voren brengt juist zijn, dan nog
is de conclusie snel getrokken dat op basis van de business case die BB heeft
opgesteld geen rendabel 4 sterren hotel met Wellness kan worden gerealiseerd,
Ecoparks is daar in hun reactie dan ook stellig over: er zijn niet 48 kamers nodig
maar minstens 95 voor een rendabele exploitatie. Dat leidt tot een geheel ander
bouwvolume dan Bosch en Slabbers hebben ingetekend. De basis voor het rapport
van BB is het plan van Bosch & Slabbers. Bent U van plan dat aan te passen, en zo
ja, hoe en waarom?
Het is ons duidelijk dat het wringt in de combinatie van plan tot behoud NollebosWestduin en een ontwikkeling zoals Ecoparks die voorstaat. Die combinatie blijkt niet



mogelijk, althans niet rendabel. Waar kiest het college nu voor: óf de natuur
prevaleert, óf gaat U voor het belang van een ondernemer, en in hoeverre blijft het
college de ontwikkelingen op de 2 locaties (Sauna & Kanovijver) onlosmakelijk aan
elkaar verbonden zien?
In dit dossier heeft het college alles uit de kast gehaald om ontwikkelingen in dit
gebied te faciliteren. Daarbij heeft men zich steeds gebaseerd op een volstrekt
verkeerde uitleg van het amendement “van Dalen” dat is aangenomen uit respect
voor de zittende ondernemers van toen. Kosten nog moeite zijn gespaard om met
name Ecoparks te faciliteren, nota bene NIET een van die zittende ondernemers.
Terugkijkend, is het niet tijd dat het college zich distantieert van dit dossier en met
respect voor de Kustvisie het gebied met rust laat, waarbij een normale
bedrijfsontwikkeling van de zittende bedrijven nog steeds in beeld kan blijven en
mogelijk is?
Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet,
Fractie POV

