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Nissewaard, 13 december 2015 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen vergunningverlening Watertuin 
 
 
Op 9 april heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan naar aanleiding van het 
handelen van de gemeente inzake het bezwaar van verschillende lokale ondernemers inzake 
het mogelijk maken van de ontwikkeling van Watertuin in Spijkenisse (zaaknummer ROT 
14/8099). De gemeente heeft het bezwaar van deze ondernemers verworpen. De rechtbank 
in Rotterdam verklaarde het beroep van de ondernemers gegrond en vernietigde het besluit 
van de gemeente. Daarbij droeg de rechtbank de gemeente op een nieuw besluit te nemen 
op het bezwaar met inachtneming van de rechterlijke uitspraak. 
 
Nissewaard Lokaal heeft de volgende vragen: 
 

1) Is deze case bekend bij de burgemeester en verantwoordelijk wethouder?  

2) Wat is de reactie van het college op de uitspraak van de rechter? 

3) Heeft het college een nieuwe beslissing genomen? Zo ja, welk besluit is nu genomen 

en wat is de reactie van eiseressen hierop geweest? Zo nee, waarom niet? 

4) Waarom heeft de gemeente een vergunning afgegeven op onjuiste gronden (o.a. op-

pervlak)?  

5) Wat zijn de gevolgen van de uitspraak (geweest) voor de vergunning aan Watertuin? 

6) Heeft Watertuin na de uitspraak aanpassingen verricht aan het ontwerp of de opper-

vlakte? Zo nee, waarom niet? 

7) Zijn er volgens de gemeente procedurefouten gemaakt tijdens de verlening van de 

vergunning? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

8) Waarom is de wethouder niet opgekomen voor het belang van haar eigen, lokale, on-

dernemers en de centrumhoreca waar in de afgelopen jaren veel in is geïnvesteerd 

(o.a. bouw van het Havenplein en 24-uurs parkeergarages)? 

9) Wat zijn de gevolgen geweest voor het uitgaansgebied in het centrum van Spijke-

nisse met de opening van Watertuin?  

10) Wat is het effect op de parkeercijfers voor en na opening van Watertuin, hierbij ligt 

de nadruk op de dagelijkse tijden tussen 17 en 23 uur ’s avonds?  

Wij zien de beantwoording graag tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal  


