
Beverwijk, 12 juli 2019 
 
 
 
 

Betreft: open brief omtrent verzoek tot preventie van verwaarlozing en handhaving van de 
instandhoudingsplicht voor rijksmonument ‘Fort bij Velsen’. 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Op 2 april 2019 stuurde wij u, in samenspraak met de Stichting Monumentaal Beverwijk, een 
verzoek tot preventie van verwaarlozing en handhaving van de instandhoudingsplicht voor 
rijksmonument ‘Fort bij Velsen’. Tot op heden hebben wij helaas nog geen reactie mogen 
ontvangen op dit verzoek. In de bijlage van deze brief geven wij u opnieuw de mogelijkheid om 
kennis te nemen van onze brief, en hopen wij alsnog een reactie te mogen ontvangen.  
 
Fort bij Velsen is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en daarmee werelderfgoed. 
Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, 
uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te 
behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO mag 
deze titel dragen.  
 
Mochten wij opnieuw geen reactie ontvangen op ons verzoek tot preventie van verwaarlozing 
en handhaving van de instandhoudingsplicht voor rijksmonument Fort bij Velsen, dan voelen 
wij ons genoodzaakt ons te wenden tot het bestuur van de provincie Noord-Holland. De 
provincie ziet er namelijk op toe dat gemeenten zich houden aan hun verantwoordelijkheid 
voor de kwaliteit van de monumentenzorg en hun taak niet verwaarlozen.  
 
In afwachting van een reactie verblijven wij.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ali Bal & Alex van Luijn   Cor Bart 
Vereniging SamenBeverwijk   Stichting Monumentaal Beverwijk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 
 
College van B&W der gemeente Beverwijk 
Postbus 450 
1940 AL Beverwijk 
 
Betreft: verzoek tot preventie van verwaarlozing en handhaving van de instandhoudingsplicht 
voor rijksmonument ‘Fort bij Velsen’ 
 
Beverwijk, 2 april 2019 
 
Geacht College, 
 
Middels dit schrijven doen wij, Vereniging SamenBeverwijk, in samenwerking met Stichting 
Monumentaal Beverwijk u een verzoek tot preventie van verwaarlozing en handhaving van de 
instandhoudingsplicht voor het rijksmonument ‘Fort bij Velsen’ toekomen.  
 
Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de monumentenzorg en 
provincies zien er op toe dat gemeenten hun taak niet verwaarlozen. Eerder hebben wij enkele 
vragen gesteld op grond van artikel 41 van het RvO betreffende het rijksmonument ‘Fort bij 
Velsen’. Tevens hebben wij gecommuniceerd met verschillende (amateur) historici en 
organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed en de restauratie en 
herstel van objecten binnen de Stelling van Amsterdam.  Op basis van uw beantwoording, de 
ingewonnen informatie en observaties zijn wij van mening dat u weinig tot geen actie 
onderneemt betreffende preventie van verwaarlozing en handhaving van de 
instandhoudingsplicht.  
 
Om te zorgen dat het rijksmonument ‘Fort bij Velsen’ niet verder in gevaar wordt gebracht en 
(bouwkundige) maatregelen worden genomen die de verwaarlozing van dit rijksmonument 
stoppen, verzoeken wij u om in te zetten op preventie van verwaarlozing en handhaving van 
de instandhoudingsplicht.  
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ali Bal & Alex van Luijn   Cor Bart 
Vereniging SamenBeverwijk   Stichting Monumentaal Beverwijk   
 
 
 


