
Onderwerp: aanvulling dossier museumhoeve Overslot 

Geacht college, leden van de raad en anderen die dit aangaat. 
We horen al enige tijd de termen tijdelijk, antikraak etc. rondzingen in kringen van het openbaar 
bestuur en in de media met betrekking tot de dreigende sluiting van museumhoeve Overslot. Dit is niet 
onbegrijpelijk, omdat dit nu eenmaal -tot op de dag van vandaag- de gebruikelijke gang van zaken is 
bij leegstaande overheidsgebouwen.  
Ik zal daarom proberen om dit misverstand middels een korte toelichting uit de wereld te helpen. 
Begin 1998 werden wij door de toenmalige gemeente Egmond benaderd met het verzoek om in hoeve 
Overslot culturele activiteiten te ontwikkelen. We mochten gratis gebruik maken van het pand en 
hoefden feitelijk alleen maar de sleutel op te halen. 
Ons aanvankelijke enthousiasme over dit genereuze aanbod, werd echter al snel getemperd door 
enkele, iets minder naïeve en iets beter juridisch geschoolde mensen in onze omgeving. Zij 
adviseerden ons om niet op deze basis aan dit avontuur te beginnen. 
Hoeve Overslot was op dat moment een volledig leeg gesloopt karkas zonder enige faciliteiten. Het 
zou grote investeringen vergen om hier iets van te maken, en zij waarschuwden ons ervoor dat we in 
de toekomst op deze basis volledig overgeleverd waren aan de willekeur van politici en ambtenaren. 
Daarom hebben we bij de toenmalige gemeente Egmond gezegd dat we het avontuur alleen aangaan 
op basis van een overeenkomst tot huur en verhuur en anders niet. Na enige aarzeling en overleg 
besloot men toch hiermee akkoord te gaan omdat er geen andere belangstelling of invulling voor het 
pand was en langdurige leegstand niet gewenst was.  
Dat is dan ook precies de reden dat wij wel huur betalen en een huurovereenkomst hebben 
ondertekend in 1998. Anders waren we nooit aan dit avontuur begonnen! 
We hebben in de media vernomen dat wethouder Snabilie inmiddels in gesprek is met 
geïnteresseerde partijen en dat doet ons veel verdriet. We hopen dat hij bovengenoemde afspraken 
respecteert. Ook wethouders dienen zich tenslotte aan de wet te houden. 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en vrijwilligers van museumhoeve Overslot 
J.J. van den Berg – secretaris 
 


