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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

23 juni 2020 

1858897 

De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder 

Eenmalige subsidie Stichting Fort Pampus entreegebouw 

 

 

1. Kennisnemen van 

Het besluit om aan Stichting Forteiland Pampus een incidentele subsidie te verlenen van in totaal € 

120.000,-- uit te keren over de drie opeenvolgende jaren 2020, 2021 en 2022, ten behoeve van het 

realiseren van een nieuw entreegebouw en energiesysteem. 

 

2. Inleiding 

Om Forteiland Pampus voor het publiek toegankelijk te houden en aantrekkelijker te maken, is op 

korte termijn een nieuw entreegebouw nodig dat niet alleen in de elementaire functionele 

behoeften zal voorzien, maar vooral ook de cultuurhistorische waarde van het eiland zal 

versterken. Daarnaast worden maatregelen getroffen om te komen tot een volledig duurzaam en 

zelfvoorzienend eiland. 

De planning is dat het nieuwe entreegebouw en energiesysteem begin 2022 worden opgeleverd. 

De Stichting beoogt het project te realiseren met behulp van fondsen, subsidieverstrekkers, 

sponsoren en donateurs. Aan onze gemeente is om een eenmalige subsidie à € 120.000,-- 

verzocht. Hieraan kan tegemoet worden gekomen op grond van de Algemene 

Subsidieverordening Gooise Meren.  

 

3. Kernboodschap 

De eenmalige subsidie draagt bij aan de instandhouding van erfgoed 

Met het plan wordt de ruimtelijke kwaliteit van het erfgoed op het eiland als geheel substantieel 

verbeterd. De vernieuwingen worden ontworpen met respect voor en waar mogelijk ter versterking 

van de cultuurhistorische waarden. Het cultuurhistorisch onderzoek ‘Forteiland Pampus. Analyse 

ontwikkelingsruimte’ uit 2019, dient daarbij als uitgangspunt.  

 

De eenmalige subsidie draagt bij aan de versterking van de toeristische functie 

Forteiland Pampus is beschermd als rijksmonument en maakt onderdeel uit van de Stelling van 

Amsterdam. Met de op handen zijnde uitbreiding van deze UNESCO-status met de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, is de verwachting dat het aantal bezoekers aan Forteiland Pampus 

toeneemt. Het nieuwe entreegebouw voorziet in het accommoderen van grotere aantallen 

bezoekers. Omdat het nieuwe entreegebouw zal worden ontworpen en gebouwd op basis van 

circulaire principes kijkend naar optimaal (her)gebruik van duurzame energie, water en 

(rest)materiaal, kan Pampus een (inter)nationaal voorbeeld vormen van hoe verduurzaming en 

cultureel (wereld)erfgoed hand in hand kunnen gaan. Dit maakt Pampus tot een podium voor 

educatie op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. De duurzame ontwikkeling van het eiland en 

de groei op de lange termijn zal, naast een marketingwaarde van de omgeving, voor extra 

werkgelegenheid zorgen in en rondom de gemeente Gooise Meren. Zo kan Pampus niet alleen als 

bestemming maar ook als werkgever een positieve en waardevolle bijdrage aan Muiden leveren. 
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4. Consequenties 

De aanvraag is getoetst aan het ‘Beleidskader financiering Zorg & en welzijn Kunst, cultuur & 

toerisme Gooise Meren 2018’. De subsidie à € 120.000,-- wordt uitbetaald over drie opvolgende 

jaren, te weten 2020, 2021 en 2022, en komt ten laste van het budget Openluchtrecreatie. Vanuit 

dit budget zijn in 2020 en opeenvolgende jaren nog geen projecten voorzien. 

 

5. Communicatie en participatie 

Naar aanleiding van het besluit zal een persbericht worden opgesteld. 

 

6. Vervolg 

Met Stichting Forteiland Pampus worden geregeld contacten onderhouden over de uitvoering, 

financiën en strategie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


