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Spreekrecht op punt 7.1 Programmabegroting 2021-2024 
 
I N Z I C H T 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In ons vorige spreekschrift haalden wij de reactie van een Amsterdammer op de plannen 
van burgemeester Halsema al aan, de huidige tijd (corona en alle economische gevolgen) 
vraagt om herijking van de financiële uitgaven door gemeentes.  
 
Bij de bestudering van de programmabegroting 2021-2024 is bij ons nog steeds geen 
helder beeld ontstaan over de begrote (en reeds bestede) kosten ten behoeve van de 
totstandkoming van het monument op Bastion IX en de hiermee in relatie staande 
ontwikkelingen, als onderdeel van de Binnenstad- en havenvisie. Inwoners (en wij 
denken ook gemeenteraadsleden) tasten in het duister over het complete financiële 
plaatje met betrekking tot Bastion IX. 
Wat vermeld is in de begroting: 
• Inpassing en aankleding Bastion IX Investeringsbedrag: € 400.000 Afschrijving: 20 jaar lineair 
• Bastion IX monument bouwwerk Investeringsbedrag: € 200.000 Afschrijving: 40 jaar lineair 
Voor een toelichting: zie onderdeel ‘Beleidsinitiatieven’ programma 2 
Maar daarin niets van een specificatie wat dit alles gaat kosten. 
 
• Hoe komt het dat zo’n begroting van Bastion IX niet beschikbaar is of niet beschikbaar wordt 

gesteld?  
• Hoeveel geld is er al uitgegeven in het voortraject van 2018 tot heden?  
• Met welke aspecten van onderhoud en veiligheid met betrekking tot het monument is 

rekening gehouden in de begroting 2021, 2021-2024, 2025 en verder? Is in de 
fusiebesprekingen over deze toekomstige kosten gesproken met de fusiepartners Westvoorne 
en Hellevoetsluis? 

• Hoe wordt de begrote investering voor Bastion IX gefinancierd? Is die gereserveerd in eerdere 
jaren via bestemmingsreserves?  

• Hoe wordt eventueel meerwerk gefinancierd? Wordt dat over de inwoners van Brielle 
verdeeld en daarmee de OZB verhoogd? Of beïnvloedt dat de begroting van de Binnenstad- en 
Havenvisie? 

• Hoe is de reserve Binnenstad- en havenvisie tot stand gekomen? In welke jaren? Eind 2024 
nog € 5 miljoen? Hoe verlopen de onttrekkingen hierop dan? 

Zo even snel een paar basisvragen, die iedere geïnteresseerde de gemeente wel zou 
willen stellen. 

Wij dwalen tussen de cijfers, die ons via de portal van de gemeente ter beschikking staan.  
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De	dwaling	is	de	moeder	van	het	inzicht.	–	Richard	Wagner	

Inzicht willen we krijgen: 
• In de totale (beschikbare) begroting van het monument Bastion IX, verdeeld over de jaren, 

gespecificeerd naar de verschillende onderdelen van dit project; 
• In de financiering van deze begroting; 
• In de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud, veiligheid. 

Dwalen	kan	iedereen;	maar	alleen	dwazen	volharden	in	hun	dwaling.	–	Cicero	

Volgende week dinsdag 10 november 2020 staat de commissievergadering Grondgebied 
op de agenda. Aangezien de ontwikkeling van Bastion IX niet op de agenda staat, 
hebben wij naar aanleiding van de notulen van de commissievergadering op 6 oktober jl. 
nog de volgende vragen: 

• Hoe kan het, dat er door de meerderheid van de gemeenteraad vorige week vóór een 
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Bastion 
IX is gestemd als er vanavond pas over de begroting gestemd wordt? Lijkt op vrijbrief 
zonder toetsing van benodigde financiën. 

• Is er al antwoord op de vraag of de fundering geschikt is voor dit bouwwerk? Wat is het 
maximaal aantal bezoekers dat tegelijk op het bouwwerk mag lopen? 

• Is er al getoetst op veiligheid, vandalismegevoeligheid en brandgevaarlijkheid? 
• Is sociale controle dan een middel om het monument te beschermen? 
• Hoe wordt handhaving ingeregeld? 
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Volgende week woensdag 11 november 2020 staat de commissievergadering 
Bestuurlijke Zaken op de agenda. Daar wordt de Uitwerking Binnenstad- en Havenvisie 
behandeld, waarin het project Bastion IX inmiddels is ondergebracht volgens de REP 
lijst. Dit project bestaat uit verschillende onderdelen, met een afwijkend tijdpad en 
vanzelfsprekend met een eigen begroting. Een begroting (incl. reeds gedane uitgaven, 
onttrekkingen aan de reserves en jaarlijks terugkerende uitgaven) op die onderscheiden 
subprojecten zou iedere betrokkene meer inzicht geven.  

Bastion IX Stadspoort 
Bastion IX Verhaal en Verlichting Stadspoort 
Bastion IX Entree - Dijkstraat 
Bastion IX Kazemat 
 

Wij verwachten van onze volksvertegenwoordiging een minstens net zo (positief) 
kritische houding als van al die inwoners, die op u gestemd hebben. Zij hebben recht op 
….. I N Z I C H T. 

 

Ik dank u,  

Namens Stichting Noordpoort 

Opgericht 2 november 2020 
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 Voor jullie ter info: 
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