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Inspreken in vergadering commissie Bestuurlijke zaken en Middelen d.d. 3 februari 2021  

Belofte maakt schuld…     

Geachte dames en heren,  

 

De volgende punten op de agenda van deze commissievergadering hebben de 

bovenmatige aandacht van de Stichting Noordpoort. 

Advies commissie aan Gemeenteraad inzake Binnenstad- en Havenvisie – januari 2021 

1. Gevraagde beslissing Raad 

• Punt 3a: Komt er nog een gesprek met de bewoners van de Dijkstraat (de 

belanghebbenden) voordat het voorlopige ontwerp project ‘Bastion IX: entree 

Dijkstraat’ in de raadsvergadering van juni 2021 wordt voorgelegd?  

Hoe ziet het projectplan (incl. participatietraject) eruit om te komen van het 

voorlopige tot het definitieve ontwerp?  

En hoe ziet het tijdspad met beslismomenten op de voortgang van het voorlopige 

ontwerp van februari 2021 tot en met juni 2021 eruit? En daarna? 

• Punt 4e: Wat zijn de uitkomsten van het gesprek, dat het college op 28 januari 2021 

heeft gehad met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake het negatieve advies 

en de daaruit voortvloeiende aanvullende onderzoeken, die de rijksdienst nodig 

achtte? Het Briels Nieuwsland bericht vandaag over een gewijzigd ontwerp. Wanneer 

gaat het college het gewijzigd ontwerp openbaar maken? Wat is er aangepast? Gaat 

het gewijzigd ontwerp wederom in een vergunningentraject?  

2. Toelichting 

• Punt 4: Draagvlak en risico’s 

In het advies wordt aangehaald dat ‘voor ieder project een schetsontwerp gemaakt is 

op basis van de historie en in sommige gevallen met de input van werkgroepen. Het 

schetsontwerp wordt vervolgens met o.a. de klankbordgroep, omwonenden, 

ondernemers en groenbeheerders van de gemeente besproken.’ 

Over het betrekken van de klankbordgroep heeft een indiener van een zienswijze, ook 

zijnde lid van een klankbordgroep, op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Bastion IX een heel andere mening dan de gemeente steeds blijft volhouden. Graag 

uw nadrukkelijke aandacht voor deze zienswijze. De Stichting blijft aandacht vragen 

voor een gedegen participatieproces, waarbij de participanten ook het gevoel hebben 

geparticipeerd te hebben. Wellicht nu de kans een participatiecoach in te zetten! 
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• Punt 6: Participatie 
Voornoemde indiener van de zienswijze duidt met name op dit onderwerp. Hij/zij stelt  

veel vragen over het participatietraject en de rol van de klankbordgroepen. De 

Stichting verzoekt dat die vragen met de uiterste zorgvuldigheid worden beantwoord.  

• Punt 8: Duurzaamheid 

De Stichting vraagt zich af of het college nog onderzoek heeft gedaan naar de mate 

van duurzaamheid van accoyahout. 

Bijlage 1 Wellerondom, Catharijnehof, fietsnietjes, beleving vesting - Buro Lubbers 

In bijlage 1 is opgenomen de planning, die door de Raad in februari 2021 moet worden 

vastgesteld. Voor Bastion IX wordt vermeld, dat in het 2e kwartaal 2021 wordt gestart 

met de uitvoering. Wat is het tijdpad van beantwoording van de zienswijzen en het 

vervolg op die beantwoording? Afhankelijk van de (mogelijke) aanpassingen op het Plan 

A (in een Plan B) zal vermoedelijk nog een dergelijk traject moeten worden bewandeld. 

Hoe ziet het college dat traject voor zich alsmede weergegeven in de tijd? 
 

Bijlage 5 Stand van Zaken Projecten in Uitvoering 

In de bijlage wordt ook de stand van zaken rondom Bastion IX behandeld. Er zijn 52 

zienswijzen ingediend. Afgezien van het feit of deze conform het format van de Stichting 

zouden zijn opgesteld, zal de inhoud van de zienswijzen niet gelijkluidend zijn. De 

Stichting verwacht, dat alle ingediende zienswijzen zorgvuldig worden beantwoord door 

het college én de gemeenteraad, waar deze tevens aan de gemeenteraad zijn gericht. In 

welke raadsvergadering van de komende maanden hoopt het college, dat de 

gemeenteraad de definitieve verklaring van geen bedenkingen zal afgeven? Zal de 

gemeenteraad deze afgeven? De Stichting is net als de gemeenteraad benieuwd naar de 

uitkomsten van alle reeds gedane onderzoeken op Bastion IX en de door de Rijksdienst 

geadviseerde aanvullende onderzoeken. De Stichting verzoekt de wethouder tijdig 

openheid van de uitkomsten te geven van ieder afzonderlijk onderzoek.  

De Stichting en een aantal van de commissieleden herinneren in dit verband het college 

nog aan het niet (tijdig) openbaar maken van het negatieve advies van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. De Stichting wacht op een uitnodiging van het college om de 

onderzoekresultaten te bespreken, zoals in deze bijlage wordt toegezegd. Waarvoor 

dank. 
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Tot slot wij verzoeken u de bijlagen in relatie tot Bastion IX van deze 

commissievergadering tevens op de website van de gemeente Brielle op te nemen bij de 

pagina ‘1-April monument Bastion IX’. Niet elke inwoner bekijkt de inhoud van de 

commissievergaderingen en plaatsing van de bijlagen bevordert de transparantie 

omtrent de status van het project.  

 

De Stichting dankt u voor uw aandacht. 

 

Bjorn Middel, 

Voorzitter van de Stichting Noordpoort 


