
Artikel 41 vragen betreffende: Onderhoud monument ‘Fort bij Velsen’ 
 

 
 
Geacht College van B&W, 
 
De fractie SamenBeverwijk heeft de onderstaande vragen opgesteld. Graag vernemen wij zo 
spoedig mogelijk de beantwoording hiervan.  
 

1. In de Erfgoedwet wordt aangegeven dat voor rijksmonumenten een 
instandhoudingsplicht van toepassing is. In hoeverre voldoet de eigenaar van ‘Fort bij 
Velsen’ aan de instandhoudingsplicht?  

2. Een eigenaar voldoet niet aan de instandhoudingsplicht als langdurig geen of gebrekkig 
onderhoud is uitgevoerd en daarbij van een of meer onderdelen van het monument de 
onderhoudstermijn aantoonbaar is verlopen, en deze situatie tot gevolg heeft dat de 
instandhouding van het monument gevaar loopt. Van welke onderdelen van het 
monument (bijvoorbeeld dak, muren, schilderwerk of constructie) is de 
onderhoudstermijn aantoonbaar verlopen? 

3. Het kan zijn dat bij de eigenaar van het monument wel interesse aanwezig is om het 
monument in stand te houden, maar dat de middelen ontbreken. Tevens kan er sprake 
zijn van ondeskundig handelen of onwetendheid. In hoeverre is de eigenaar van ‘Fort 
bij Velsen’ niet in staat om het monument te onderhouden? 

4. Mocht de eigenaar niet in staat zijn om het monument ‘Fort bij Velsen’ te ouderhouden. 
In hoeverre heeft de Gemeente Beverwijk ingezet op het doorspreken van 
subsidieregelingen met de eigenaar, en in hoeverre heeft de Gemeente Beverwijk de 
eigenaar bewogen om samen met een professional een onderhoudsplan op te stellen? 

5. Het kan zijn dat de eigenaar van het monument geen interesse heeft in het 
onderhouden van het monument. Ook kunnen er onduidelijkheden zijn rond 
eigenaarschap of erfeniskwesties. Het is tevens mogelijk dat de eigenaar het monument 
bewust verwaarloost. In hoeverre is de eigenaar van ‘Fort bij Velsen’ onwillig om het 
monument te onderhouden? 

6. Mocht de eigenaar onwillig zijn om het monument ‘Fort bij Velsen’ te onderhouden. In 
hoeverre heeft de Gemeente Beverwijk ingezet om het belang van minimaal onderhoud 
duidelijk te maken, en in hoeverre heeft de Gemeente Beverwijk de eigenaar bewogen 
om samen met een professional een onderhoudsplan op te stellen? 

7. In hoeverre en op welke wijze heeft de gemeente Beverwijk ingezet op de preventie 
van verwaarlozing en handhaving van de instandhoudingsplicht? 

8. Een eigenaar van een leegstaand monument die niet voldoet aan de 
instandhoudingsplicht kan worden aangespoord om tot herbestemming over te gaan. 
Leegstand is één van de grootste bedreigingen voor de instandhouding van een 
monument. Een duidelijke functie en daadwerkelijk gebruik blijken vaak gebrekkig 
onderhoud en verval te voorkomen. In hoeverre heeft de gemeente Beverwijk ingezet 
op de toepassing van leegstandsbeleid? 

 
Alvast dank voor de beantwoording.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ali Bal & Alex van Luijn, SamenBeverwijk 


