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Inspreken in vergadering commissie Bestuurlijke zaken en Middelen d.d. 11 november 
2020, agendapunt 6. 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op uw agenda staat vandaag onder meer een uitwerking van de binnenstad- en 
havenvisie. Opvallend is dat in de stukken voor dit agendapunt veelvuldig wordt 
gesproken van de zogenoemde samenwerking met diverse groepen in de Brielse 
samenleving. Eerder hebben wij diverse malen ingesproken bij de gemeenteraad en 
de commissie grondgebied en hebben wij de vinger gelegd op genoemde 
samenwerking. Wanneer wij bij de door de gemeente Brielle genoemde groepen 
informeren naar de betrokkenheid van de daar deel van uitmakende personen blijkt 
ons juist het tegendeel van het door de gemeente geschetste standpunt. Van de 
groep ‘Kanonnen en affuiten’ is het zeker NIET de meerderheid die voor het object 
aan de Noordpoort is, hetgeen eveneens geldt voor de bewoners van de Dijkstraat die 
evenmin de prioriteit zien van een herindeling van hun straat die enkele jaren geleden 
nog opnieuw bestraat is. Bij een sonderen onder de leden van de 1 Aprilvereniging 
blijken ook daar veel leden tegen het object aan de Noordpoort te zijn. Het bestuur 
vond in een beperkt aantal leden die protestmatig reageerden naar aanleiding van een 
nieuwsbrief, nota bene ook in vakantietijd, afgezet tegen het totaal aantal leden geen 
aanleiding de stem te verheffen tegen het gemeentelijk plan. Onze hernieuwde peiling 
leverde een veel groter aantal protesters op dan in de vakantieperiode. Aangezien 
hiervan ook geluid doordrongen tot het bestuur van de 1 Aprilvereniging, zag dit 
bestuur zich genoodzaakt, anders dan de gemeente Brielle suggereerde, een nieuwe 
verklaring uit te geven betreffende een zogenaamd neutraal; standpunt in deze 
kwestie. Hoe daar over te oordelen laat zich raden. Overigens denken wij dat met 
realisering van de voorgenomen werken het 1 Aprilspel op deze locatie om praktische 
redenen ondoenbaar is. 
 
Ook het aantal Briellenaren dat überhaupt tegen de plannen op de Noordpoort is en 
dat geuit heeft bedraagt een zeer groot aandeel van de Brielse bevolking. Het betreft 
daarbij meestal maar één lid van het gezin als representant daarvan. Dat wij de steun 
via de media geuit, van diverse prominente en voorheen-prominente leden van de 
Brielse gemeenschap, dwars door de politieke partijen heen, van harte begroetten zal 
u niet verbazen. 
 
Jammer is het dat eerdere, zelfs vanaf het begin, door Briellenaren ingediende 
alternatieve plannen een stille dood gestorven zijn.  
 
Hoe? In een ondoorzichtig proces! 
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Bij ons inspreken in de gemeenteraadvergadering van 27 oktober jongstleden 
meldden wij dat wij onze twijfels hebben over Accoya en dat wij verder onderzoek 
zouden doen. Welnu, ons is gebleken dat bij de productie van Accoya met azijnzuur 
wordt gewerkt. Accoya heeft door het productieproces een vrij lage relatieve 
vochtigheid. Het Accoya zal in buitengebruik dan ook veel vocht op gaan nemen wat 
weer voor problemen kan zorgen en dat vocht zal ook aanzetten tot uitloging van het 
azijnzuur. Daarom zal het Accoya dan ook afgewerkt moeten worden. Daardoor zal de 
constructie in de loop van de tijd steeds zwaarder gaan drukken op het 
oorspronkelijke monument. Als Accoya niet wordt afgewerkt in een buiten toepassing 
is het gevoelig voor oppervlakteschimmel. In Nederland zijn daarvan diverse 
voorbeelden. Oppervlakteschimmel zal de constructie niet aantasten maar zorgt voor 
een heel onplezierig aangezicht. Een dergelijk bouwwerk zal dus moeten worden 
afgewerkt en goed onderhouden moeten worden. Dat onderhoud zal een flinke 
kostenpost met zich meebrengen en een dergelijk object is erg bewerkelijk in 
onderhoud dat op een regelmatige basis zal moeten plaatsvinden om het uiterlijk 
aantrekkelijk te houden en om niet te vergaan tot een zwart beschimmeld bouwwerk 
dat ook nog eens door mos aangroei gevaarlijk is om je op te begeven. Evenzeer zal 
het corrosieve azijnzuur afgeven op de fundaties, waarmee het bestaande monument 
geen goed zal worden gedaan. Met betrekking tot mogelijk vandalisme, waarbij de 
afwezigheid van sociale controle slechts een bijrol vervult,  is het een punt van 
aandacht dat door het fabricageproces Accoya zeer brandbaar is en bij onbehandeld 
blijven is het hout zeer kwetsbaar voor graffiti en niet meer schoon te krijgen. 
Concluderend: de toepassing van Accoyahout op een monument is niet raadzaam.  
In verband met het onderzoek naar de aanwezigheid van historische restanten in de 
bodem ter plaatse vragen wij ons af of en in hoeverre bij het onderzoek gevaar 
bestaat voor mogelijke beschadiging aan de historische fundering.  
Ook spreken wij onze verbazing uit over de timing van het onderzoek. Had dat 
onderzoek niet vooraf dienen te gebeuren om überhaupt zo’n plan te ontwikkelen met 
dergelijk hoge projectkosten? 
 
Wij prijzen de inbreng van de bewoners van het Asylplein Misschien ook een 
voorbeeld van hoe het gehele participatieproces aan alle kanten rammelde als zij hun 
weliswaar ogenschijnlijk late actie de goede kant opzien gaan. 
Afgezien van onze genoemde alternatieven, of is ons eerder inspreken nog niet 
bezonken (?), noemen wij aanvullende alternatieven op:  
 

● Investeer in het spel;  
● Geef het Geuzenschip een prominente plaats. 
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Behoud de traditie, zodat alle inwoners die zich al jaren inzetten om er een mooi feest 
van te maken, ook aangesloten blijven. 
 
Onze inzet blijft onverminderd een te houden enquête c.q. referendum, mede als 
teken dat u de democratische gedachte respecteert. 
 
Ik dank u namens onze Stichting Noordpoort.  
         
Brielle, 11 november 2020. 
 


