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Madurodam

Geachte voorzitter,
Hierbij willen wij u informeren over de wens tot uitbreiding van Madurodam. Madurodam bestaat al 63
jaar en is de grootste attractie in Den Haag. De markt voor dagrecreatie is de laatste jaren echter zeer
concurrerend en Madurodam geeft aan dat uitbreiding noodzakelijk is om een gezonde onderneming te
blijven.
Tussen de gemeente en Madurodam heeft een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden. Het college
heeft een positieve grondhouding met betrekking tot uitbreiding van Madurodam. Gezien de belangrijke
positie van Madurodam als toeristische trekpleister en de ligging van het attractiepark in het groene,
internationale hart van onze stad hechten wij eraan u hier op dit moment over in te lichten.
De uitbreiding van Madurodam betreft een particulier initiatief. De gemeente gaat over randvoorwaarden
waaronder de uitbreiding kan plaatsvinden. De komende maanden zal gewerkt worden aan een
businesscase, hierin worden de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden voor de uitbreiding opgenomen.
Het College acht in ieder geval de volgende randvoorwaarden van groot belang:
- Het groen in de omgeving moet groen blijven en er in kwaliteit niet op achteruit gaan
- Het groen moet openbaar toegankelijk blijven
- Parkeren en logistieke afwikkeling moeten zorgvuldig worden uitgewerkt
- Omwonenden en belanghebbenden zullen worden betrokken bij de uitwerking van de businesscase
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Wij zullen u nader informeren wanneer daar aanleiding toe is, naar verwachting begin 2016.

Met vriendelijke groet,
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