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Bert de Krijger
Van:

Susanne Neeskens

Verzonden: vrijdag 16 januari 2015 11:48
Aan:

Docinfo@velsen.nl

Onderwerp: DRINGEND - Wordt Fort Benoorden Spaarndam toch een vakantiepark?
Urgentie:

Hoog

Goedemorgen,
Willen jullie bijgaande brief van een i-nummer voorzien?
Hartelijk dank.
Van: Jan Pranger [mailto:pranger@kcbv.com]
Verzonden: donderdag 15 januari 2015 22:08
Aan: lammert van raan; ralberts@raad.amsterdam.nl; Sjaak Vrugt; 'Hans van der Bruggen';
DickyKerkhoff@haarlemmerliede.nl; 'Greet Blokker'; info@gemeenteraad.amsterdam.nl;
griffiebureau@haarlem.nl; post@haarlemmerliede.nl; griffie@haarlemmermeer.nl; Griffie Velsen;
vrijburgj@noord-holland.nl
Onderwerp: DRINGEND - Wordt Fort Benoorden Spaarndam toch een vakantiepark?
Urgentie: Hoog

Geachte raads- en statenleden,
Volgende week is er een DB vergadering van het Recreatieschap Spaarnwoude. Wij verwachten dat
het bestuur daar een besluit zal nemen om toch met een andere projectontwikkelaar in zee te gaan om
in het gebied een valantiepark te bouwen na de mislukking met Esbi. Daarmee wordt het naar eigen
zeggen zorgvuldige planproces volledig doorkruist. Daarom deze brief. Wij verzoeken u uw
vertegenwoordigers in het Schap hierover te benaderen.
Met vriendelijke groet,
Jan Pranger
Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam
Aan de gemeenteraden van: Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Velsen, Provinciale Staten van Noord-Holland

Spaarndam, 16 januari 2015
Betreft: Ontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam

Geachte raads- en Statenleden,
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van het feit dat Esbi Bouw zich heeft teruggetrokken als
projectontwikkelaar voor het gebied rond Fort Benoorden Spaarndam. Zie bijgaand persbericht. Daarin
staat: “Hoofddoelstelling blijft behoud door ontwikkeling: restauratie, duurzame instandhouding en
toegankelijkheid van het fort“.
Na een volgens eigen zeggen ‘zorgvuldige selectieprocedure’, zes jaar onderhandelen en een forse
investering besteding van circa € 500.000 kan Recreatieschap Spaarnwoude kan met weer van voor af aan
beginnen.
Ondanks dit debacle laat de heer Hylkema, directeur van de N.V. Recreatie Noord-Holland herhaaldelijk via
de pers (o.a. Haarlems dagblad van 13 januari 2015) weten dat een huizenpark of camping in het gebied nog
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steeds mogelijk en zelfs niet onwaarschijnlijk is. Hij wil hiervoor de in het selectieproces van 2007 afgewezen
projectontwikkelaars benaderen, en hierover zou in februari een bestuursvergadering van het
Recreatieschap zijn gepland.
Wij vinden het zeer opmerkelijk dat de directeur van RNH op deze manier het naar eigen zeggen zorgvuldige
selectie-, ontwikkelings- en communicatieproces teniet doet.
Volgende week is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Wij stellen u dringen
voor om de volgende vragen aan uw vertegenwoordiger in het bestuur van het Recreatieschap te stellen:
•

Sinds wanneer is het bouwen van een park met vakantiewoningen het primaire doel van de
ontwikkeling van het gebied? Dit staat in elk geval niet in het Programma van Eisen

•

Na 7 jaar en € 500.000 aan kosten door RNH is het plan voor een huizenpark mislukt. Moet het
Recreatieschap dit nu weer gaan proberen?

•

Een brede vertegenwoordiging van bewoners en natuur- en cultuurorganisaties is mordicus tegen de
ontwikkeling van een vakantiepark. Wel wil men graag een gezamenlijk proces starten om tot een
ontwikkeling te komen met een breed draagvlak. Hoe kijkt uw vertegenwoordiger daar tegenaan?

•

Haarlem en Amsterdam zijn tegen de ontwikkeling van een vakantiepark. Hoe zwaar weegt de kritiek
van deze grootste gemeenten?

•

In Spaarndam wordt een nieuwe wijk gebouwd (Spaarne-Buiten), waardoor het verkeer een stuk
drukker wordt. Het realiseren van een vakantiepark zal daardoor nog moeilijker worden. Is de
wethouder daarvan op de hoogte en hoe kijkt hij aan tegen deze nieuwe ontwikkeling?

U kunt uiteraard contact met ons opnemen voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

Hans Rozestraten (06 5475 4844)
Jan Pranger (06-50290719)
Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam
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