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Bijlage 2
Stellingen

1 De herbestemming van alle forten in de Waterlinie moet gebaseerd zijn op 
 regels die voor alle forten gelden, zodat de eenheid van de Waterlinie 
 geborgd is. 

2 Het bewaren van erfgoed staat de toeristisch-recreatieve ontwikkeling op 
 het Eiland van Schalkwijk in de weg.

3 De Waterlinie moet worden erkend als werelderfgoed (UNESCO).

4 De Waterlinie is belangrijk voor de identiteit van het Eiland van Schalkwijk.

5 De geschiedenis van de Waterlinie maakt het voor ondernemers op het 
 Eiland van Schalkwijk gemakkelijker om producten te verkopen.

6 De cultuurhistorische waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mag 
 niet worden aangetast door nieuwe plannen op het Eiland van Schalkwijk.

7 Alle forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moeten bewaard blijven.

8 De toeristische ontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk is een 
 bedreiging voor de openheid van het gebied.

9 Het is goed dat de overheid het Eiland van Schalkwijk open en groen wil 
 houden.

10 Alle forten in de Waterlinie moeten toegankelijk zijn voor alle 
 Nederlanders.

11 Er mogen ook Waterlinie-forten leeg blijven staan. 

12 In de Waterlinie-objecten moeten zo veel mogelijk verschillende functies 
 komen.

13 Het onderhoud van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet worden 
 gefinancierd door de overheid.

14 Er moet geen overheidsgeld meer naar de Waterlinie gaan, er zijn 
 momenteel belangrijkere projecten.

15 De regels rondom erfgoed moeten worden versoepeld zodat ondernemers 
 meer ruimte krijgen om geld te verdienen op forten.

16 De Waterlinie is één groot project en daarom moet één team binnen de 
 overheid alle projecten (van noord tot zuid) toetsen aan kwaliteitseisen.
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17 De plannen van de overheid voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie leiden tot 
 niets.

18 De overheid moet de plannen van ondernemers in forten streng toetsen 
 zodat alleen rendabele functies in forten komen.

19 De overheid heeft allerlei plannen voor het Eiland van Schalkwijk maar als 
 individu heb ik daar helemaal geen invloed op.

20 In het Waterliniegebied worden private initiatieven onvoldoende door de 
 overheid ondersteund.

21 De overheid moet zich niet bemoeien met de exploitatie van de Waterlinie .

22 Het Eiland van Schalkwijk ligt te ver van de stad af om toeristen te trekken.

23 Het Eiland van Schalkwijk moet een toeristische trekpleister worden. 

24 De ondernemers in het gehele Waterliniegebied (van Biesbos tot Muiden) 
 moeten samenwerken om gezamenlijk klanten te trekken.

25 De overheid handelt te langzaam om initiatieven van particulieren en 
 bedrijven succesvol te ondersteunen.

26 De exploitatie van particulieren met betrekking tot forten zijn vaak 
 onvoldoende omdat ze niet over voldoende expertise beschikken.

27 Burgers en bedrijven zijn alleen bereid om een bijdrage aan het beheer 
 van de Waterlinie op zich te nemen als ze daarvoor financieel 
 gecompenseerd worden.

28 Burgers en lokale marktpartijen moeten niet te veel invloed hebben op 
 plannen op het Eiland van Schalkwijk omdat ze worden gedreven door 
 emoties.

29 Projectontwikkelaars zijn een gevaar voor de cultuurhistorische waarde 
 van de Waterlinie .

30 De ambtenaren binnen de overheid zijn te conservatief waardoor  
 innovatieve plannen van particulieren worden gefrustreerd.

31 De plannen van particulieren uit de regio voor duurzame recreatieve 
 landbouw zijn te kleinschalig om gezamenlijk de regionale economie 
 daadwerkelijk een impuls te geven. 

32 Een gedeelde, collectieve ondernemersvisie, gemaakt door de 
 ondernemers zelf, ontbreekt op het Eiland van Schalkwijk.

33 De overheid mist één aanspreekpunt voor ondernemers.

34 De opbrengsten uit agrarisch-toeristische activiteiten zijn te klein om de 
 beheerkosten van de Waterlinie te dekken.
 


