
 

 

Inspreken bij de gemeenteraadsvergadering van 16 december 2020 op de agendapunten 5., 
6.1, 6.3 en 7.9 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Net als vele burgers hebben wij met aandacht de boringen in de restanten van de Noordpoort 
gevolgd, waarbij tot een diepte van drie á vier meter een achttal gaten zijn geboord met een 
diameter van 10 cm. Zoals men nog kan zien, bevatten de fundamenten diverse lagen, 
waaronder beton. Uit onderzoek blijkt dat deze niet zorgen voor een stevige basis voor het 
door de gemeente te ontwikkelen bouwwerk op Bastion IX. Omdat men nogal een rommeltje 
heeft achtergelaten, hebben wij contact opgenomen met de gemeente en ook met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarbij is ons het volgende gebleken: op 18 november 
2020 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de gemeente Brielle een schriftelijk 
Wabo-advies uitgebracht inzake de voorgenomen wijzigingen van de monumenten betreffende 
Bastion IX. Het is een negatief advies met opsomming van een aantal zaken die de gemeente 
moet uitwerken alvorens een besluit te nemen over de herinrichting van het Bastion IX, te 
weten: 
1. Laat uitgebreider cultuur- en bouwhistorisch onderzoek uitvoeren naar deze locatie waarbij 
breder gekeken wordt dan alleen de Noordpoort maar ook het hele bastion in zijn bredere 
context wordt onderzocht; 
2. Baseer planontwikkeling op de uitkomsten van dit onderzoek; 
3. Laat onderzoek verrichten naar de technische toestand van het muurwerk, de ondergrond 
en de diverse fasen daarvan; 
4. Laat onderzoeken hoe het blootgelegde muurwerk dient te worden beschermd tegen 
schadelijke invloeden van buitenaf zoals weersinvloeden en vandalisme; 
5. Laat door een restauratiearchitect een restauratie- en conserveringsplan opstellen; 
6. Voor het plaatsen van nieuwbouw op het monument dient de bevestiging constructief te 
worden uitgewerkt met de noodzakelijke verankering. Hierbij is rekening te houden met eigen 
frequentie en trillingen; 
7. Zorg voor meer inzicht in de technische uitvoering van de plannen en pas daar zo nodig het 
ontwerp op aan. 
Tot slot: kan het college uitleggen waarom is deze brief niet met de gemeenteraadsleden 
gedeeld? 
 
 
Bij de opgravingen door de archeologen van ADC in november jl. zijn resten gevonden waarvan 
nog niemand eerder had vermoed dat deze op Bastion IX te vinden waren. Deze opgravingen 
conserveren en voor het publiek op een mooie manier tentoonstellen heeft onze voorkeur. In 
het licht hiervan adviseren wij u eens het filmpje te kijken op YouTube over Leidens Ontzet.  



 

 

RijnlandRoute - Aflevering 5 - Omroep West   Dat moet toch ook mogelijk zijn voor Brielle. In Leiden heeft 
men zeer recent bij de opgravingen, die vóórdat met de aanleg van de N434 werd begonnen 
(Rijnlandroute), bijzondere vondsten uit 1574 gedaan. Dit is inmiddels geworden tot een 
iconische plaats, er wordt zelfs gesproken over een bedevaartsoord voor mensen, die de 
historie van Nederland ten tijde van de tachtigjarige oorlog en het begin van de bevrijding van 
Alva graag met die iconische plek willen herdenken.  
(Ook op YouTube gevonden: Leidens Ontzet | Animatiefilm - YouTube ) 
 
In de najaarswijziging 2020 van de programmabegroting wordt in de post inhuur 
bestuursondersteuning genoemd dat met betrekking tot het project binnenstad- en havenvisie 
€ 126.171 besteed is. Graag krijgen wij inzicht in de kosten die voor Bastion IX al zijn gemaakt. 
Die mogelijk zelfs overbodig zijn gemaakt, omdat naar aanleiding van het archeologisch 
onderzoek en de boringen blijkt dat deze informatie van cruciaal belang is bij de ontwikkeling 
van enig bouwwerk op de fundamenten van Bastion IX. Als u het filmpje over de aanleg van de 
N434 bekijkt, is men in Leiden wel in de juiste volgorde gestart, eerst onderzoek … dan plannen 
maken. 
  
Naast onze nog niet beantwoorde vragen gesteld per drie december jl., hebben wij nog de 
volgende vragen:                      
A. Is het archeologisch rapport van ADC al door het college ontvangen? Graag ontvangen wij zo 
spoedig mogelijk na uw ontvangst een kopie via email; 
B. De gemeente beweert samen met RO-AD dat het ontwerp tot stand gekomen is na contact 
met historici, archeologen, historische verenigingen, buurtbewoners, kunstenaren, architecten 
en de groep Kanonnen en affuiten. Wij verzoeken om een specificatie van voornoemde 
groepen en personen omdat: wie wij ook spreken over het project, er bijna geen positief 
standpunt over te bespeuren valt. 
 
Met betrekking tot bedoeld participatieproces, dat Stichting Noordpoort op een andere manier 
heeft vorm gegeven, kunnen wij u melden dat reeds meer dan 1.150 mensen onze petitie ‘Red 
de Noordpoort’ online hebben ondertekend en dat daarnaast nog ruim 400 mensen een 
handtekening op papier hebben gezet. Dubbeltellingen hebben wij verwijderd. Daarnaast 
hebben wij afgelopen week een posteractie gestart, die zoals u vast hebt kunnen zien, op 
menig raam in Brielle prijkt. 
 
Het college zegde toe de raad per kwartaal te informeren over de voortgang van de projecten. 
Mocht er hier aanleiding voor zijn, dan wordt eerder gerapporteerd.  Wij hebben begrepen dat 
in de commissie BZM is afgesproken op de maandelijkse commissievergadering op de hoogte te 
worden gesteld over de voortgang van de uitvoering van de Binnenstad- en Havenvisie, 

https://www.omroepwest.nl/tv/programma/170314269/RijnlandRoute/aflevering/170352502/Aflevering-5
https://www.youtube.com/watch?v=ZuOZQd5G99o&feature=youtu.be


 

 

waarvan Bastion IX onderdeel uitmaakt. Vanzelfsprekend is een maandelijkse update in de 
raadsvergadering dan ook gewenst. 

 
Dank, namens de Stichting Noordpoort. 
 
Brielle, 16 december 2020 


