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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 28 april 2022
: 24 mei 2022

Vragen nr. 46
Vragen van mw. J.M.E. de Groot (SP) over het verplaatsen van het Young Art Festival van Park
Westerhout naar landgoed Rorik in De Buitenlanden (RAUM).
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 28 april 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. J.M.E. de
Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
In het Noordhollands Dagblad van 12 april 2022 lazen wij dat het Young Art Festival van het Park
Westerhout in Beverwijk gaat verhuizen naar Landgoed Rorik 1. Althans, het festival vindt dit jaar op
15 en 16 juli op het terrein van het Landgoed Rorik in De Buitenlanden, onderdeel van het
recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM), plaats, Volgens de artistiek leider van het
festival is Park Westerhout niet gemaakt voor een festival en is Rorik drie hectare festivalterrein
waar niks is.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:
Bent u ermee bekend dat het Young Art Festival op 15 en 16 juli op het landgoed Rorik in De
Buitenlanden zal plaatsvinden? Zo ja, hebt u uw visie hierop kunnen geven? Hoe luidde uw visie?
Antwoord 1:
Ja, wij zijn ermee bekend dat bij de gemeente Beverwijk een vergunningsaanvraag is ingediend om
het Young Art Festival te verplaatsen naar het landgoed Rorik. Het landgoed Rorik ligt in het gebied
De Buitenlanden. Dit gebied ligt binnen het grondgebied van de gemeente Beverwijk. Deze
gemeente gaat dan ook over de verplaatsing van het festival en de daarvoor benodigde
(publiekrechtelijke) evenementenvergunning. Als deelnemer van het recreatieschap Alkmaarder-

1

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220411_77624251?utm_source=google&utm_m
edium=organic
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en Uitgeestermeer staan wij positief tegenover de verplaatsing van het evenement naar het
landgoed Rorik.

Vraag 2:
In de erfpachtovereenkomst met Landgoed Rorik is de mogelijkheid opgenomen om evenementen
te mogen organiseren. Was u ervan op de hoogte dat het organiseren van evenementen in de
erfpachtovereenkomst is opgenomen?
Antwoord 2:
Ja, wij waren ervan op de hoogte. In het aanbestedings- en participatietraject was dit ook één van
de onderdelen van het ondernemingsplan van het Rijk van Rorik. Uiteindelijk is daarover in het
Algemeen Bestuur van het recreatieschap van 4 juli 2018 een definitief besluit genomen met de
selectie van de betreffende ondernemers. Het organiseren van evenementen was een van de
onderdelen van het ondernemingsplan:
Eten uit eigen tuin, bloemenpluktuin, natuurspeeltuin, circulair event veld, boomgaard, eco lodges
en een vogelvijver zijn een aantal genoemde voorbeelden wat er in het recreatiegebied gaat
gebeuren.

Vraag 3:
Een deel van het erfpachtgoed is aangewezen als 'evenemententerrein'. Was u ervan op de hoogte
dat zich op het Landgoed Rorik een evenemententerrein bevindt? Is op de één of andere wijze,
bijvoorbeeld door middel van een bestemmingsplan, ruimtelijk vastgelegd dat er een
evenemententerrein op het Landgoed Rorik aanwezig is?
Antwoord 3:
•

•

Ja, wij waren ervan op de hoogte dat op het landgoed Rorik zich een evenemententerrein zou
bevinden. In de documenten betreffende de selectie van het Rijk van Rorik is het
evenemententerrein ook benoemd (AB 4 juli 2018).
Ja, wij waren ervan op de hoogte dat in het Bestemmingsplan De Buitenlanden 17 april 2008
pag. 29 is vastgelegd dat er een evenemententerrein is toegestaan:
4.8.2 Ontwikkelingen
In het plangebied wordt een baggerdepot, parkeerterrein en een recreatieboerderij met een
kleinschalig evenemententerrein en bedrijfswoning gepland. De overige veranderingen in het
plangebied, voornamelijk groenvoorzieningen en wandel- en fietspaden, hebben geen
akoestische
consequenties.

Vraag 4:
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Ligt het Landgoed Rorik geheel in NNN? Zo nee, welk gedeelte van Landgoed Rorik ligt in NNN?
Kunt u ons een plattegrond leveren?
Antwoord 4:
Nee, landgoed Rorik ligt niet in NNN.

Vraag 5:
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) heeft in samenwerking met de gemeente
Beverwijk en in afstemming met gemeenten Heemskerk en Zaanstad begin 2017 een
participatietraject uitgevoerd om te komen tot een actueel ontwikkelkader voor de recreatieve
programmering van De Buitenlanden.
•

•

Kunt u ons meedelen hoe het participatietraject gelopen werd? Met andere woorden: wie
deden er mee aan het participatietraject, wat werd aan de participanten gevraagd en wat
waren hun antwoorden, waren er bijeenkomsten voor omwonenden?
En wat werd het actuele ontwikkelkader voor de recreatieve programmering van De
Buitenlanden? Kunt u ons dit verstrekken?

Antwoord 5:
•

•

Tijdens het selectieproces is onder andere contact gezocht met de omliggende ondernemers
en is een participatiebiijenkomst met vele genodigden georganiseerd. Dit waren commissie- en
raadsleden, vertegenwoordigers en (potentiele) gebruikersdoelgroepen,
omwonenden/agrariërs, Landschap Noord-Holland, Provincie Noord-Holland,
ondernemers/initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties.
Het recreatieschap heeft ons laten weten dat er geen verslag van de bijeenkomst is, maar wel
zijn de brief met uitnodiging (bijlage 1), de opzet van de bijeenkomst (bijlage 2) en de
presentatie van de expertmeeting van 31 januari 2018 (bijlage 3) als bijlagen toegevoegd.
Voor het actuele ontwikkelkader verwijzen wij u naar de bijlage 4 die wij van het
recreatieschap hebben ontvangen. Het betreft het AB besluit RAUM BTL SGP IJ&Z
RECREATIEVE PROGRAMMERING DE BUITENLANDEN van 28 juni 2017. Zie de toelichting met
name op de derde bladzijde over concept randvoorwaarden en kaders in hoofdlijnen.

Vraag 6:
Voor zover bekend is het Young Art Festival een tweedaags festival dat ongeveer 1.500 tot 2.000
bezoekers per dag trekt. Op het 'evenemententerrein' van Landgoed Rorik kunnen, volgens de
erfpachtovereenkomst, evenementen tot 1.000 bezoekers zonder toestemming van het RAUM
plaatsvinden. Voor het Young Art Festival schijnt al toestemming te zijn gevraagd en gegeven door
het RAUM. Ook kan het RAUM een extra financiële vergoeding vragen. Wat is de extra financiële
vergoeding die het RAUM gevraagd heeft? Dekt dit de kosten van het RAUM?
Antwoord 6:
Omdat dit de eerste keer is dat landgoed Rorik een evenement op haar terrein heeft en zij veel
(financiële) tegenslag hebben gehad door o.a. corona en trage ruimtelijke procedure, heeft het
recreatieschap in dit geval geen extra vergoeding gevraagd. De financiele vergoeding dekt de
kosten van het RAUM. In de pachtovereenkomsten zijn o.a. afspraken vastgelegd over in hoeverre
de te vragen vergoedingen in verhouding staan ten opzichte van de opbrengsten van de
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ondernemer. Dit is onder meer afhankelijk van het soort evenement, duur, grootte, aard, ingroei
van de ondernemer etc.

Vraag 7:
Wie is na het festival verantwoordelijk voor het opruimen van het achtergebleven afval en het
herstel van bodem en natuur?
Antwoord 7:
De organisatoren zijn daarvoor verantwoordelijk.

Vraag 8:
Voor het Young Art Festival is, voor zover wij kunnen nagaan - een evenementenvergunning van de
gemeente Beverwijk nodig.
Kunt u ons meedelen of de evenementenvergunning is aangevraagd en wellicht al verleend?
Aangezien een deel van het RAUM in NNN ligt en een deel weidevogelleefgebied is, is een
natuurtoets van belang. Kunt u ons deze natuurtoets verstrekken of moet deze nog gedaan
worden?
Antwoord 8:
Volgens de informatie vanuit de gemeete Beverwijk:
•
•

Het vergunningentraject loopt nog en de noodzakelijke onderzoeken zijn in volle gang.
Er wordt onder andere getoetst op:
o stikstof;
o geluid;
o verkeer en bereikbaarheid;
o vatuurbescherming –broedseizoen;
o en al het andere dat noodzakelijk is voor een verantwoord evenement.

Vraag 9:
In de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2021 werd motie 88, Ladder van Leisure,
aangenomen. Deze motie is onderdeel van de Visie Recreatie en Toerisme. De Visie Recreatie en
Toerisme wordt in een commissie vóór het zomerreces van 2022 besproken.
Kunt u ons vast meedelen of het Young Art Festival volgens de Ladder van Leisure op het Landgoed
Rorik plaats kan vinden? Zo ja of zo nee, wat zijn de overwegingen?
Antwoord 9:
De ladder van leisure is op 24-5-2022 door ons college van GS behandeld en vervolgens aan uw
staten aangeboden.
De ladder van leisure is niet kaderstellend en kan daarom niet bepalen of het Young Art Festival op
het Landgoed Rorik plaats kan vinden.

