Provincie Noord-Holland
Afdeling Subsidie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Per email: servicepunt@noord-holland.nl
cc: secretariaat mevrouw Zita Pels en fractievoorzitters Gedeputeerde Staten
betreft: subsidie restauratiewerkzaamheden Fort Kudelstaart
Kudelstaart, 4 oktober 2021
Geachte heer/mevrouw,
Op 14 september jl. heeft de Provincie Noord-Holland een besluit genomen op het Wob verzoek
dat onze stichting op 9 juli jl. heeft ingediend. Uit informatie die onze stichting heeft ontvangen
blijkt het volgende:
Eind zomer/begin herfst 2021 heeft de gemeente Aalsmeer de Provincie Noord-Holland voorzien
van een subsidieverantwoording betreffende de consoliderende restauratie van Fort Kudelstaart,
onderdeel van het UNESCO werelderfgoed 'de Stelling van Amsterdam'. De Provincie NoordHolland heeft voor deze restauratiewerkzaamheden reeds in 2015 subsidie verleend. In 2018 heeft
de gemeente Aalsmeer besloten de restauratiewerkzaamheden samen te laten lopen met
verbouwwerkzaamheden zoals gewenst door de toekomstig exploitant. De planning is door de
gemeente Aalsmeer dan ook meerdere malen aangepast.
Uw afdeling heeft subsidie verleend voor de volgende werkzaamheden, welke nader
gespecificeerd worden in de subsidieaanvraag van 30 september 2015:










Bodem en asbestonderzoek
Sloopwerk loodsen en opslag
Dak vervangen
Herstellen hemelwaterafvoer
Elektrische installatie veilig stellen
Betonnen trappen herstellen
Gevel herstel
Gebroken dorpels vervangen
Muurschildering herstellen

Het doel van deze consoliderende restauratie was het bouwkundig casco herstellen en
bouwkundige gebreken verhelpen. Door deze voorinvestering hoopte de gemeente Aalsmeer het
voor een exploitant aantrekkelijk te maken om zelf te investeren in het fort, en daarmee de door
de gemeente geformuleerde doelstellingen te realiseren. Deze doelstelling dient als onderbouwing
waarop uw afdeling op 10 november 2015 de subsidie heeft verleend, waarbij u tevens aangeeft
dat de restauratie zal bijdragen aan het behoud van de Stelling van Amsterdam als UNESCO
werelderfgoed.
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In de correspondentie tussen de gemeente Aalsmeer en de Provincie Noord-Holland vermeldt de
gemeente dat de consoliderende restauratiewerkzaamheden inmiddels zijn afgerond.
Deze informatie is naar onze mening onjuist. Het blijkt namelijk dat deze werkzaamheden tot op
heden nog niet afgerond zijn:
Het zandpakket en grasdak op de nieuwe dakbedekking is niet teruggebracht; Het herstel van het
beton aan de gevels en de betonnen trappen is niet uitgevoerd; Er heeft geen herstel
plaatsgevonden aan vloeren, dorpels, of kozijnen; De muurschilderingen zijn niet hersteld of
geconserveerd.
Samenvattend zijn wij van mening dat het gestelde doel van de consoliderende restauratie,
hetgeen de onderbouwing voor de Provincie Noord-Holland is geweest om subsidie te verlenen, bij
lange na niet gehaald is.
Gezien bovenstaand vragen wij ons af de Provincie nog een controle gaat uitvoeren op de (al dan
niet) uitgevoerde werkzaamheden, en op de door de gemeente Aalsmeer verstrekte informatie.
Aangezien de consoliderende restauratie met publiek geld betaald wordt zijn wij benieuwd welk
bedrag aan subsidie de Provincie daadwerkelijk zal uitkeren.
Het spreekt voor zich dat wij het buitengewoon vreemd zouden vinden als er subsidie wordt
uitgekeerd voor werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd of niet behoren tot de consoliderende
restauratiewerkzaamheden, zoals vermeld in de begroting bij de subsidieaanvraag van september
2015, waartoe besloten is in het raadsbesluit van de gemeenteraad van Aalsmeer van 25 juni 2015.
Daarnaast zijn wij van mening dat de consoliderende restauratie in zijn geheel zal moeten worden
uitgevoerd.
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Emile Abbing
voorzitter
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