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Samenvatting 
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke delegatie aan de jaarlijkse internationale leisure

beurs in Orlando afgelopen najaar 2012, zijn de eerste contacten gelegd met de organisatie 

van een prijswinnend themapark in Frankrijk. Dit park oriënteert zich voor de wat langere 

termijn en vestiging in Park21 van een nieuw themapark in een natuurlijke omgeving, 

behoort tot de mogelijkheden. De contacten zijn uitgebouwd en recent heeft onze gemeente 

een uitnodiging ontvangen van de directie van dit themapark om het park in Frankrijk te 

komen bezoeken in aanwezigheid van wethouder Nobel. Het bezoek is gericht op 

kennismaking, onderlinge informatie-uitwisseling, en het enthousiasmeren van de directie 

van het themapark voor vestiging van een nieuwe locatie in Haarlemmermeer, specifiek in 

Park21. 

Vanuit de projectorganisatie Park21 is het de wens om aan deze uitnodiging gehoor te 

geven. Het voornemen is om met een kleine delegatie het park te bezoeken van 14 tot en 

met 16 juni aanstaande. 

Middelen 
De gemeentelijke kosten van circa € 3.500,- voor deze dienstreis worden gedekt binnen het 

project Park21. 

Personeel en organisatie 
De volgende personen zullen namens de Gemeente Haarlemmermeer aan de dienstreis 

deelnemen: 

-de heer J. Nobel, wethouder 

-de heer H. Zuurbier, directielid 

- de heer R. van Aerschot, senior projectmanager Park21 

Deze delegatie wordt begeleid door een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van 

grootschalige leisure-voorzieningen en themaparken. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. in te stemmen met deelname van de betrokkenen aan een dienstreis naar een 

themapark in Frankrijk; 
2. de gemeentelijke kosten van deze dienstreis van circa € 3.500,- te dekken uit het 

project Park21; 
3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 
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