
 

 

Inspreken in vergadering commissie Bestuurlijke zaken en Middelen d.d. 2 december 

2020, agendapunt 4, besluitenlijst etc.  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald (bis). 

Geachte dames en heren,  

Op uw agenda is op de besluitenlijst onder meer genoemd de ‘Binnenstad- en 

havenvisie’. Inzake de invulling van het project Bastion IX en het verschil van mening dat 

wij hierover hebben met het gemeentebestuur, hadden wij op 19 november jongstleden 

een gesprek met wethouder Schoon en zijn ambtelijke staf, vergezeld van 3 mensen van 

architectenbureau Ro & Ad. Een verslag hiervan, dat wij schriftelijk beschikbaar hebben, 

hebben wij gedaan in de raadsvergadering van 24 november jongstleden. 

Bij ons inspreken over hetzelfde onderwerp in de raadsvergadering van 3 november 

jongstleden onder meer onder de noemer ‘Inzicht’ hebben wij een aantal vragen gesteld 

waarvan wij, op advies van de gemeenteraad, deze in kopie aan het college hebben 

ingezonden op 5 november jongstleden.  

Concreet waren deze vragen als volgt gesteld: 

• Hoe komt het dat de 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? 

  



 

 

• Hoe kan het, dat er door de meerderheid van de gemeenteraad 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? 

Op 23 november jongstleden mochten wij een bevestiging van onze brief van 5 

november ontvangen met ook een verwijzing naar het gesprek met de wethouder d.d. 19 

november jongstleden en dat er ruim de tijd was genomen om al onze vragen te 

beantwoorden, zowel op financieel vlak, als over het ontwikkelproces als over de 

technische uitwerking van de planontwikkeling. Ook werd gesteld dat als er nog 

aanvullende vragen waren die we op 19 november niet hebben besproken, dat die alsnog 

gesteld konden worden. Welnu, de vragen uit dát gesprek die nog niet beantwoord zijn, 

zijn de navolgende: 

• Wat is het gewicht van het kunstwerk leeg? 

• Wat is het gewicht van het kunstwerk volbelast met mensen? 

Voorts hebben wij bij het stellen van onze vragen in het overleg met de wethouder onze 

vragen van het inspreken onder de noemer ‘Inzicht’ buiten beschouwing gelaten, mede 

gelet op de lopende gespreksduur ad 90 minuten. Het in de bevestiging van 23 november 

jongstleden voorbij gaan aan onze vragen van het inspreekstuk ‘Inzicht’ betekent echter 

niet, dat ze er niet meer zijn. Wij dringen er dan ook op aan, dat onze vragen alsnog op 

korte termijn schriftelijk beantwoord worden. Op korte termijn, omdat wij merken dat de 

gemeente voortvarend te werk gaat in het project.  

Zo zijn de overblijfselen van de fundamenten van de Noordpoort en wat nog uit die tijd 

resteert na het opgraven weer zeer snel toegedekt. Dit tot grote teleurstelling van veel 

Briellenaren en zeker ook toeristen, die erover in de krant gelezen hadden, blijkende uit 

hun reacties op vragen aan ons naar de opgravingen. Jammer, jammer, net zoals de 

timing van het onderzoek. Echt onhandig, temeer omdat er veel meer is gevonden dan 

vooraf gedacht. Had dit eerst onderzocht dan was dit plan niet tot leven gebracht. 

Hoeveel geld is er nu al aan uitgegeven? Gemeenschapsgeld? Waar de gemeenschap 

grotendeels niet achter staat. 



 

 

Wij ervaren de onomwonden reacties als steun voor ons standpunt voor het behoud van 

het zicht op de opgravingen. Dit stemt ons tot stimulans, ook als wij het aantal 

handtekeningen beschouwen, dat inmiddels naar de 1.500 loopt. Trek dit door naar een 

landelijke schaal en dan spreek je al gauw over een aantal van meer dan één miljoen. 

Politici worden hierdoor wel als een aanmoediging voor actie gestimuleerd. 

Nogmaals: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! 

 

Ik dank u namens de Stichting Noordpoort. 

 

Brielle, 2 december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


