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- 

Bij brief van 13 oktober 2021, ingekomen op 14 oktober 2021, heeft u namens 

de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht dat Fort Crèvecoeur uit de 
Tachtigjarige Oorlog op instorten staat? 
Antwoord: Wij hebben kennisgenomen van de berichtgeving daarover in de 

pers en zijn er mee bekend dat het fort onderhoud behoeft. 

 

2. Klopt het dat de gemeente ’s-Hertogenbosch en het ministerie van Defensie 
met elkaar overhoop liggen over het behoud van het fort? 
Antwoord: Wij zien het niet als onze verantwoordelijkheid om duiding te 

geven aan de verhouding tussen de gemeente en het ministerie. Wat wij 

weten is dat er in 2010 door het Ministerie van Defensie en de gemeente ’s-
Hertogenbosch een intentieovereenkomst is ondertekend, waarin afspraken 

zijn gemaakt over de noodzakelijke korte termijn restauratiewerkzaamheden 

en de rol van het fort in lange termijn ontwikkelingen in de Henriettewaard. 

Voor zover bij ons bekend heeft het Ministerie van Defensie tot op heden 

geen invulling gegeven aan deze afspraken.  

 

3. Klopt het dat de gemeente geen bevoegdheid heeft om de eigenaar van 
het rijksmonument te dwingen om maatregelen te nemen, omdat het een 
militair oefenterrein betreft? 
Antwoord: Ja, conform art. 5.150 sectie 1 Besluit kwaliteit leefomgeving, art. 

4.11, sectie 1, sub b, sub 3 Omgevingsbesluit heeft een gemeente geen 
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bevoegdheden i.r.t. bouw- of monumentenvergunningen op militaire 

oefenterreinen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bij 

wet de bevoegdheid om het onderhoud van rijksmonumenten af te dwingen.  

 

4. Welk bedrag is naar schatting gemoeid met de noodzakelijke 
werkzaamheden om instorting van het fort te voorkomen? 
Antwoord: Navraag bij de gemeente leert ons dat de kosten voor de meest 

noodzakelijke en urgente werkzaamheden ten behoeve van de 

instandhouding van de rijksmonumentale bebouwing op het fort worden 

geraamd op €462.000,-.  

 

5. Bent u bereid om over het behoud van Fort Crèvecoeur in gesprek te gaan 
met het ministerie van Defensie en de gemeente ’s-Hertogenbosch? 
Antwoord: Nee, wij zien hier voor ons als provincie geen rol gezien ook de 

rol die het ministerie van OCW hier heeft. We betreuren het wel dat er 

achterstallig onderhoud is ontstaan aan een belangrijk rijksmonument. We 

hebben de kwestie daarom aangekaart in ons reguliere overleg met de 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het zo bij het ministerie van OCW onder 

de aandacht gebracht. De Rijksdienst onderzoekt wie in dit geval 

handhavingsbevoegd is. Als dat duidelijk is komt er een bijeenkomst van 

ministeries (OCW en Defensie), het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Den Bosch 

en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen 

besluit, 

namens deze, 

 
 

A. Doedens, 

Programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal 

door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 

 

 

 


