MOTIE
via griffier@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad.
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41 van het Reglement van Orde een motie
‘vreemd aan de orde van de dag’ indienen voor de raadsvergadering van 17 januari 2013. De motie heeft
betrekking op ‘Fort Benoorden Spaarndam’.
De tekst van de motie luidt:
De raad constateert:
 Dat de besluitvorming van Fort Benoorden Spaarndam in een impasse is geraakt volgens het
persbericht van 19 december 2012;
 Dat de raad al eerder bij monde van motie 17 van 2010 inzake Fort Benoorden heeft geconstateerd
dat de ontwikkeling van recreatiebungalows rond het Fort Benoorden Spaarndam wenselijk is;
 Dat sindsdien veel overleg en bijstellingen aan het plan heeft plaatsgevonden, te weten:
1. De pitch- en putbaan is geschrapt;
2. Een toename van de waardevolle natuur ontstaat met dit plan;
3. Dat er met vele partijen is gecommuniceerd om tot dit resultaat te komen en dat vele
suggesties nog zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van het
plan;
4. Dat er een verkeersonderzoek is geweest (en een second opinion) en dat uit deze
onderzoeken blijkt dat het verkeer op de bestaande wegen nauwelijks toeneemt.
Dat het verkeer niet door Spaarndam wordt geleid en dat sluipverkeer voorkomen kan worden
door het nemen van maatregelen.
 Dat bij het niet doorgaan van dit plan het Fort niet wordt gerestaureerd;
 Het Fort en omgeving niet openbaar toegankelijk zijn en dat dit wel wenselijk is;
 De toegezegde subsidies zullen vervallen;
 En er dus ook geen bezoekerscentrum in het Fort zal komen van de Stelling van Amsterdam;
 Er geen recreatiewoningen bij zullen komen waaraan wel behoefte is;
 Dat dit plan goed is voor de economie en de werkgelegenheid;
 Dat er oplossingen zijn aangedragen om de bestaande verkeerafwikkeling het recreatiegebied en in
het bijzonder rondom Spaarndam te verbeteren waarbij de gemeente Velsen heeft aangegeven mee
te willen denken om de bestaande verkeersdruk op te lossen.
en verzoekt het college van Burgemeester & Wethouders:
Alles in het werk te stellen om te komen tot de realisatie van het project Fort Benoorden Spaarndam en
hierbij een pro-actieve houding aan te nemen om de huidige verkeersproblematiek te verbeteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
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