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Aan de gemeenteraad van Beemster

Onderwerp : Parkeervoorziening bü Fort Resort Beemster

Geachte raad,

Hierbij sturen wij u de brief van 1.7 april 2018, die wij van burgemeester en wethouders ontvingen
over dit ondenarerp.

Wij willen graag medewerking vragen van het college om tot een oplossíng te komen om parkeren op
het land achter het fort mogelijk te maken.

Wij zijn het niet eens met wat er gesteld wordt in de brief welke wij van het college hebben
ontvangen.

Wij hebben veel moeite en geld gestoken in het komen tot een kwalitatief breed gedragen oplossing
en nu gebeurt er nietsl

wij hopen dat de raad ons kan adviseren hoe te komen tot een goede samenwerking.

van uw reactie,

Fort
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Geachte heer Bart,

ln 2016 heeft u een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning voor een permanent
tweede parkeertenein ten noorden aan de frontzijdã vanlort trlãfkenJeg. Naar aãnleiding
daarvan besloot de raad op 17 oktober 2017 een verklaring van geen bãdenkingen te
weigeren. Daarna heeft u op uw vezoek op 15 november 2oll ãengesprek geñad met deportefeuillehouder waarbii oriënterend is gesproken over hoe het verãere proðes eruit zou
kunnen zien. op 24 november 2017 heeft u een aanvraag gedaan voor een
omgevingsvergunning voor een tijdelijk parkeerterrein op dézeffde locatie. Bij schrijven van
5 december 2017 doet u het voorstel om een project op te zetten en brengt ú daarvoor
alvast in een door Parklaan opgestelde verkenning voôr een permanent tweede
parkeerterrein waarin wederom de locatie ten nooiden aan de frontzíjde van het fort
uitgangspunt is. lnmiddels hebben w'rj beide omgevingsvergunningen geweigerd, voor het
permanente tweede parkeerterrein op 24januarien voor het trjdelijke þarteertenein op 20
februarijl.

!Vüreageren hierbij enerzijds op uw brief van 5 december 2O1T en de verkenning van
Parklaan' Andezijds hebben wij de behoefte om duidelijkheid te verschaffen ove-r het
bestuurlijk standpunt en hoe wij in het vervolg zullen handelen gelet op netgeen u neet
ingediend sinds het raadsbesluit en de intentie die wij hieruit opmakeri.

Het Kwaliteitsteam Des Beemsters heeft in zijn advies over het aangevraagde tweede
parkeerterein duidelijk gesteld dat een parkeerterrein op de locatie ten noõrden aan de
frontzijde van het fort niet kan worden verenigd met de kernkwaliteiten van het
werelderfgoed droogmakerij De Beemster, Subsidiair, voor het uiterste geval dat een andere
parkeeroplossing niet mogelijk zou zqn, doet het kwaliteitsteam het voorstel om onder
strikte (proces)voorwaarden een parkeertenein zo in te richten dat het voldoet aan de
vormentaal van het andere werelderfgoed Stelling van Amsterdam getet op het
naastgelegen fort. Wij stellen vast dat u in dít laatête een basis ziet óm veider te blijven
gJelten voor een parkeerterrein op de locatie ten noorden aan de frontzijde van fort
Nekkenreg.
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ln het raadsvoorstel van 12 september 2017 hebben wij een belangrijke kanttekenìng
geplaatst bij voornoemde voorstel van het kwaliteitsteam, nl. dat bij nieuwe ontwikkelingen
ñeicultuurËndschap van droogmakerij De Beemster het belangr'rjkste aanknopingspunt
dient te zijn. Aansluiting zoeken bij de vormentaal van de Stelling van Amsterdam gaat

hieraan vóorbij. Onderkend dient te worden dat het voorstel van het kwaliteitsteam

subsidiair is wäarbij dan geaccepteerd dient te worden dat er pijn wordt geleden op het
gebied van de kernkwalitéiten van het werelderfgoed droogmakerij De Beemster en dat dan

het proces met de nodige waarborgen dient te zijn omkleed.

Wij willen de kernkwaliteiten van het werelderfgoed droogmakerij De Beemster,niet
aañtasten en op de betreffende locatie daarvan geen afstand doen. Wij staan derhalve op

het standpunt dat gelet op het genoemde besluit van de raad en de hieraan ten grondslag

liggende adviserinþ, dat aan eèn permanent parkeerterrein ten noorden aan de fronÞiide
vãñ net fort, nu en-in de toekomst geen planologische medewerking zalworden verleend.

Ook de verkenning van Parklaan kan aan dit standpunt geen verandering brengen.

Beide werelderfgoederen zijn voor Fort Resort Beemster een unique selling point' Deze

heeft u terecht omarmt en hebben uw bedrijf mede tot een succes gemaakt. Met een

tweede parkeerterrein op de locatie ten noorden aan de frontzijde van het fort wordt afbreuk
gedaan aan de kernkwaliteíten van beide werelderfgoederen. Het kan niet zo ziin dat het
ðucces van uw bedrijf ten koste gaat van de kernkwaliteiten waaraan uw bedr'tjf juist zijn

bestaansrecht medgontleend. Zoals in de planbeoordeling ruimtelijke kwaliteit over het

aangevraagde tweede parkeertenein is beschreven, is het absorptievermogen van het fort
als õnderdãel van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam bereikt. Wij menen dan ook

van u te mogen verwachten dat bij u de verantwoordelijkheid zodanig lvord! gevoeld om de
kernkwaliteiien van beide werelderfgoederen onaangetast te houden. Daarbij kan gedacht

worden aan een andere parkeerlocatie en/of -voorziening en/of om de bedriifsvoering
zodanig aan te passen dat de parkeerbehoefte wordt verminderd.

Alleen vanuit een dergelijke met u gedeelde verantwoordelijkheid zouden w'tj - indien nog

nodig - samen kunneñ werken om te komen tot een andere parkeervooziening, ongeacht

de uitkomst. Voor deze samenwerking zalten behoeve van kostenverhaaleen
intentieovereenkomst afgesloten moeten worden en kan een gemeentelijk project worden

opgezet, waarover o.a. op 15 november 2017 oriënterend met u is gesproken en waarvoor u

in uw brief van 5 decembe¡ 2017 pleit, ln het project kunnen bijvoorbeeld mede-siteholders

zoals Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en

Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de gelegenheid krijgen mee te denken.

Komt een samen gedeelde verantwoordelijkheíd als gemeenschappelijke basis niet tot

stand dan kunnernv¡ niet anders dan ieder volgend verzoek of aanvraag van u, welke

betrekking heeft op een fysieke parkeervoorziening wegens strijd met het bestemmingsplan

afivijzen.

Voor alle duidelijkheid merken wij nog op dat deze brief los staat van de behandeling van

uw bezwaarschiift tegen de weigering van de omgevingsvergunning voor een tijdelijk
parkeerterrein. Over áe voortgang van de behandeling van het beanvaarschrift ontvangt u

binnenkort nader bericht van Team Juridische en Veiligheidszaken.
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Wij vertrouwen erop u met het voorgaande duidelijkheid te hebben verschaft over het
beituurlijke standpunt en over hoe een eventueel vervolg vormgegeven zou kunnen
worden.

A.J.M. van Beek
burgemeester

Hoogachtend,
van Beemster.

P. van
gemeentesecretaris

en
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