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Spreekrecht op punt 7 REPlijst BZM maart 2021 

 

Beter een half ei dan een lege dop? 

 

Geachte commissieleden, 

Is het dat gevoel dat het college bekroop toen het eindadvies over de 

vergunningaanvraag voor de plannen op Bastion IX werd ontvangen van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed? 

Zeker is dat de volgorde van werken naar het eindproduct toe omgekeerd is geweest en 

er daardoor veel geld verspild is. De Stichting noemt daarbij het omstreden en bestreden 

participatieproces, welke benaming krampachtig wordt vermeden in de onlangs 

verschenen zevende nieuwsbrief van ‘VERBETEREN BINNENSTAD BRIELLE’.  

Genoemde nieuwsbrief spreekt over Bastion IX als historische locatie die meer aandacht 

verdient, welke woorden instemming hebben van de Stichting Noordpoort. 

Nu echter het te bouwen skelet als zogenaamde abstracte kopie van de Noordpoort, met 

dank aan het advies van de Rijksdienst, geamputeerd wordt en als een Venus van Milo 

van de armen of zijvleugels ontdaan moet worden, is het sfeerbeeld van het monument 

grondig veranderd. Waar worden dan de voorlichting en andere mooie verhalen 

gesitueerd? Of wordt misschien de te bouwen Arena opgetuigd met stellages, zoals de 

reclame in een voetbalstadion a la de VV. Vierpolders? 

De Stichting heeft reflecterend bijna spijt van de weerstand na deze ontluistering, als het 

oorspronkelijke ontwerp al niet miskleunde qua omvang, plaats en niet passende in de 

directe omgeving, zoals deze zich na 1 april 1572 ontwikkeld heeft. 

Nu resteert het slechtste deel als een stompe middelvingerachtige ego-toren zoals meer 

te zien is bij kerken, toen het geld op was. Bepaald geen landmark. De Stichting 

Noordpoort is eerder geneigd te denken aan een mislukte 1 aprilgrap, maar wel een hele 

dure dan. 

Hoe staan de architecten in deze nieuwe ontwikkeling? Soepel als een paling? Opdracht 

is opdracht? Plan B t/m Z van Zilverlingen?  

En u, commissie leden. Kunt u met dit sterk veranderde ontwerp leven? In het gesprek 

dat de Stichting met de wethouder en leden van de projectgroep mocht hebben op 25 

februari jl. nam het gezelschap al een voorschot op het eindontwerp, nog voordat het 
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advies van de Rijksdienst ontvangen was en nog vóór uw commissie hierover kon 

uitspreken, zeggende: ‘Er wordt geen nieuwe vergunningprocedure voor de 

aanpassingen opgestart’.  

Op naar de volgende coalitiedwang? Of een nieuwe participatieprocedure? Kennelijk niet 

dus, nu de Brielse gemeenschap wakker is geschud en zich niet meer laat ringeloren. 

Daarbij gaat de tijd tot 1 april 2022 dringen.  

Met alle respect voor de mening van uw commissie denkt de Stichting dat jurisprudentie 

over dit vraagpunt anders luidt. 

Met de inneming van dit standpunt - ‘er wordt geen nieuwe vergunningprocedure voor 

de aanpassingen opgestart’ -  bevestigt het college de visie van sommige specialisten in 

het bestuursrecht tevens, dat de lokale overheid, B&W en ook veel raadsleden, steeds 

verder af komen te staan van de burgers, die ze vertegenwoordigen. Communicatie, 

inspraak en actieve burgers worden vaak als lastig en hinderlijk ervaren. In de meeste 

plannen staat het lokaal bestuur centraal en niet de burger. Zeer actueel, welke naam 

krijgt de nieuwe gemeente ook alweer? 

Het democratisch kompas in het lokaal bestuur is behoorlijk van slag. ‘Zo wordt het nooit 

wat met de lokale democratie’, aldus die specialisten. 

De rijksdienst adviseert onder andere als voorschrift aan de vergunning te verbinden, om 

voor langere tijd een monitoringsplan op te stellen om te controleren of in de praktijk 

inderdaad geen schade optreedt aan het rijksmonument Noordpoort. Immers, volgens de 

plannen dienen er tien grote klompen groutmortel geïnjecteerd te worden. Dit 

visualiserende vraagt de Stichting Noordpoort zich ons af hoe dit inderdaad op termijn uit 

gaat werken. Niet voor niets is de rijksdienst, als het skelet er al moet komen, er 

voorstander van om verankering dan buiten het monument aan te brengen. Stel dat er – 

en dat is geen denkbeeldige optie - wel schade aan het monument wordt toegebracht, 

wat zijn dan de consequenties? 

* Houten skelet afbreken? 

* Houten skelet zwaarder verankeren in de grond naast het monument? 

* Of? Zegt u het maar…… 

* Durft u, hier in de commissie, de handen in het vuur te steken voor het feit dat aan het 

monument geen schade zal worden toegebracht bij almaar heviger wordende stormen? 

De Stichting verwacht dat u dat niet doet. U zult er altijd mee achtervolgd worden, zeker 
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als er wel schade wordt toegebracht. Of denkt u, het zal mijn tijd wel duren, want per 1 

januari 2023 is er toch een nieuw gemeentebestuur Voorne. Maar zoals het in de politiek 

gaat, zal dan de toekomstige wethouder met de gebakken peren zitten. 

Een niet te veronachtzamen gevolg van alle reurende opties is, dat de bewoners van de 

Dijkstraat de gemeente aansprakelijk zullen stellen, o.a. voor overlast, voor schade, voor 

toenemend vandalisme en de gevolgen daarvan. 

Alles overziende adviseert de Stichting u de locatie momenteel te laten zoals het is, in 

afwachting van hierop in de toekomst beter geavanceerde meer op conserveren 

ingestelde technieken en middels visuele creatieve beelden terug te gaan in de tijd. 

De Stichting denkt : ‘Een half ei is geen ei’. 

 

Namens Stichting Noordpoort, 

B. Middel, 

Voorzitter 

Brielle, 9 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


