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onderwerp 
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake ‘Verzelfstandiging zeehaven De Pijp’. 

Geachte leden van de raad, 
 
In antwoord op de vragen van de fractie van D66 over bovenvermeld onderwerp 
berichten wij u het volgende.  
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord. 
 
1.  
Naar aanleiding van de raadsbrief over het tijdelijk buitenwerking stellen van de 
Noorderkade heeft de fractie van D66 de volgende vragen: 
Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van het parkeerverbod en welke 
sanctie wordt opgelegd in geval van overtreding? 
 
Antwoord: 
Handhaving van het parkeerverbod vindt plaats via de politie en via handhaving van 
de gemeente. Bij overtreding van de regels kunnen beide instanties een boete 
uitschrijven.  
 
2. 
Wanneer het verbod wordt overtreden en schade ontstaat aan personen of 
goederen, wie is dan aansprakelijk? 
 
Antwoord: 
De gemeente heeft het parkeerverbod dat terplaatse geldt duidelijk aangegeven. 
Daarbij is door middel van de plaatsing van de rood-witte barrieres een maatregel 
getroffen die voor alle betrokkenen duidelijk maakt dat het gebied niet betreden dient 
te worden en er niet geparkeerd kan worden.  
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Ten aanzien van de aansprakelijkheid komt het erop neer dat, hoe zorgvuldiger de 
gemeente handelt, des te kleiner de kans is om (mede) aansprakelijk te zijn voor 
ontstane schade die door een ander is veroorzaakt.  
De veroorzaker van schade is natuurlijk altijd aansprakelijk, tenzij er sprake is van 
onzorgvuldig en verwijtbaar handelen van de gemeente. In het geval van de huidige 
afzetting en het buiten gebruik stellen van de kade, kan van dit laatste geen sprake zijn. 
 
3. 
In de raadsbrief wordt ook gesproken over dat eventuele herstelmaatregelen voor de 
kade moeten worden afgestemd met de NV in oprichting. Op vragen gesteld in de 
raadscommissie van 16 april 2020 over de verzelfstandiging van de haven heeft het 
college aangegeven in juni met een schriftelijke update te komen over het proces.  
Wanneer kunnen we deze update verwachten?  
 
Antwoord: 
De verzelfstandiging van de zeehaven is gekoppeld aan de transformatie Kop van 
de Haven – Parallelweg. Deze transformatie maakt onderdeel uit van het gebied 
Spoorzone. Voor dit gebied wordt op dit moment gewerkt aan een 
stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning. De uitkomsten 
hiervan zijn naar verwachting eind 2020 gereed.  
Op basis van die uitkomsten kunnen we het vervolg bepalen van de Spoorzone en 
daarmee dus ook de transformatie Kop van de Haven-Parallelweg en hieraan 
gekoppeld de verzelfstandiging van de haven. Een update over de verzelfstandiging 
van de haven zal dus op zijn vroegst begin 2021 volgen.    
 
4. 
Krijgt de raad bij deze update ook de concept statuten voor de NV te zien? 
 
Antwoord: 
Nee. De eerste berichtgeving over de verzelfstandiging zal vooral gaan over het 
tijdspad en de relatie met andere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Spoorzone. 
Meer gedetailleerde informatie wordt pas in een later stadium relevant en wordt op 
dat moment met de raad gedeeld. 
 
5. 
Wordt bij deze update ook kenbaar gemaakt welke andere partijen onderdeel 
zouden kunnen worden van de nog op te richten NV? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 4. 
 
6. 
Met betrekking tot het verzelfstandigingsproces van de haven, waarover in 2018 
door de raad is besloten, wil D66 opmerken dat de informatievoorziening richting de 
raad karig te noemen is. Sindsdien is enkel middels antwoord op artikel 41 vragen 
informatie over dit onderwerp tot ons gekomen.  
Deelt het college de mening van D66 dat de betrokkenheid van de raad bij dit 
complexe dossier onvoldoende wordt geborgd? 
 
Antwoord: 
Het college erkent dat in de afgelopen periode beperkt informatie met de raad is 
gedeeld over de verzelfstandiging van de haven. Er zijn achter de schermen 
vervolgstappen gezet, maar ook is gebleken dat het veel tijd kost om inhoudelijke 
vooruitgang te kunnen boeken. Er zijn nog geen definitieve conclusies getrokken of 
keuzes gemaakt die in dit stadium aan uw raad teruggekoppeld zouden moeten 
worden.  
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In het 1e kwartaal van 2021 zal het college aan uw raad een programmavoorstel 
Spoorzone voorleggen. In dit programmavoorstel zullen wij ook aangeven op welke 
wijze wij de raad nader zullen betrekken bij dit programma, inclusief de 
verzelfstandiging van zeehaven De Pijp. 
 
7. 
Welke stappen gaat het college ondernemen om op dit dossier de 
betrokkenheid van de raad te herstellen? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 6.  
 
Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
 
 
Bijlage(n): geen 


