
 
Onderwerp: Artikel 41 vragen betreffende Fort bij Velsen 
Datum: 6 januari 2022 
Bijlage: 3 documenten 
 
Geacht college van B&W, 
 
Middels voorliggend schrijven stellen wij u graag enkele vragen (Artikel 41) over de situatie 
betreffende Fort bij Velsen. Daarbij verwijzen wij u graag naar de drie documenten in de bijlage 
van de e-mail.  
 
In document UIT-19-41091 heeft u aangegeven dat er in 2019 geen aanleiding was om 
verscherpt toezicht te houden. Daarbij heeft u aangegeven dat er geen aanleiding was om aan te 
nemen dat de eigenaar niet in staat is om het rijksmonument te onderhouden.  
 
1. In hoeverre acht uw college dat dit nu wel het geval is? 
 
In document UIT-19-41091 heeft u aangegeven dat uw college zich verplicht om zich in te 
spannen om met de eigenaar en/of initiatiefnemers te bezien wat een toekomstig waardevolle, 
ruimtelijke inpassing is voor wat betreft het gebruik van het gebouw en de grond in de toekomst. 
 
2. Bovenstaande reactie gaf u in 2019. Wat is tot op heden het resultaat hiervan? 
3. In hoeverre is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hierbij betrokken? Dit zoals u aangeeft 
in uw beantwoording.  
 
In document UIT-19-41779 stellen wij uw college een aantal vragen betreffende Fort bij Velsen. 
Dit is gebeurd in 2019. In het kader van de huidige situatie stellen wij deze vraag graag opnieuw.  
 
4. Wanneer is er voor de laatste keer een toezichthoudende ronde uitgevoerd bij ‘Fort bij 
Velsen’? Is deze toezichthoudende ronde uitgevoerd door Monumentenwacht of door een andere 
partij? 
5. Wat is het resultaat van deze toezichthoudende ronde? Graag ontvangen wij binnen de 
beantwoording van deze vraag tevens de rapportage hiervan, zodat wij een duidelijk beeld 
kunnen verkrijgen.   
 
In het kader van de huidige situatie. 
 
6. Hoe snel denkt het college dat de gedeeltelijke vernietiging van dit Rijksmonument 
teruggedraaid kan worden? Op welke manier gaat uw college zich hiervoor inspannen? 
 
7. In hoeverre gaat uw college over tot het gebruik van dwangmaatregelen om de eigenaar te 
dwingen Fort bij Velsen goed te onderhouden en voor zover mogelijk terug te brengen in de staat 
die het had bij het opnemen van het fort in het Rijksmonumentenregister?  
 
In afwachting van uw beantwoording verblijven wij.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Samen Lokaal Beverwijk (SLB) 
 
Ali Bal  
 


