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Geachte commissie,

Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie “Hoofdlijnen opzet
proces 2022”. Daarin staan de contouren van de aanpak voor de herdenking en viering van
450 jaar Libertatis Primitiae. In deze brief informeren wij over de voortgang ervan.
A. Lokale organisatie
De notitie gaat uit dat de Brielse organisatie rond 2022 word gevormd door:
a. Een gemeentelijke projectorganisatie
b. Een plaatselijke stichting, bijgestaan door een denktank
c.

Een comité van aanbeveling

Daarover het volgende.
Ad a. Er is inmiddels een projectgroep gevormd vanuit allerlei disciplines van de
gemeentelijke organisatie. De projectgroep heeft als taak dat de (vooral
randvoorwaardelijke) gemeentelijke onderwerpen de aandacht krijgen die ze nodig
hebben. Ook coördineert de projectgroep gemeentelijke activiteiten.
Belangrijke onderwerpen zijn:
. openbare orde en veiligheid
. openbare ruimte
. activiteiten
. communicatie en informatie
. marketing
. financiën
. relaties.
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Ad b. De stichting is vooral bedoeld om initiatieven vanuit de Brielle samenleving te
faciliteren, zonodig te stimuleren of qua planning te coördineren. Behalve de gemeentelijke
subsidie kan zij ook proberen steun van sponsors, fondsen en subsidienten te verwerven.
Er is een aantal personen benaderd om een stichting op te richten en het startbestuur
ervan te vormen. Daarbij is gekeken naar een zo breed mogelijke en elkaar aanvullende
samenstelling. Enkele van hen konden om persoonlijke redenen niet op het verzoek
ingaan. Vijf hebben zich bereid verklaard na te denken over de voorbereiding en het
functioneren van zo’n stichting. M.n. de reikwijdte, ondersteuning en werkdruk zijn nog
onderwerp van gesprek. Zodra e.e.a. duidelijk is en de bereidverklaringen definitief zijn,
zullen de namen bekend worden gemaakt. De bedoeling is dat de stichting binnen enkele
maanden formeel haar beslag krijgt. Wij zullen de informatie over de samenstelling delen
met het Presidium.
Als de stichting gevormd is kan ook de invulling van de denktank plaats vinden.
Ad c. Het comité van aanbeveling heeft als taak bekendheid en draagvlak te genereren bij
belangrijke sectoren en personen in den lande, en om sponsoring en subsidiering te
vereenvoudigen. Voor de bemensing ervan is een groslijst opgesteld van bekende (ex-)
Briellenaren en Nederlanders. Daarbij is erop gelet dat zoveel mogelijk sectoren van de
samenleving worden vertegenwoordigd. De personen op de groslijst worden de komende
tijd in een zekere volgorde benaderd.
B. Lokale activiteiten
Een van de uitgangspunten van “2022” is dat de initiatieven vanuit de Brielse samenleving
komen. De lokale activiteiten worden uitgevoerd door bestaande of wellicht nieuwe
verenigingen, clubs etc. Waar zij met nieuwe initiatieven komen die niet volledig financieel
self supporting zijn, kunnen zij een aanvraag indienen bij de stichting. Die beoordeelt aan
de hand van een beleidskader of tot cofinanciering kan worden overgegaan.
De stichting ontvangt daarvoor een budget van de gemeente. De hoogte daarvan wordt
bepaald, nadat de gemeenteraad op 6 november 2018 de begroting 2019(-2022) heeft
vastgesteld. Daarin zijn bedragen opgenomen, met name voor activiteiten die door de
stichting t.z.t. kunnen worden medegefinancierd.
De stichting zal daarnaast extra financiële middelen gaan verwerven door sponsoren en
fondsen te benaderen. Dit geschiedt in goede afstemming met de gemeente. Eerste
verkennende contacten met mogelijke sponsoren zijn reeds gelegd.
Enkele activiteiten organiseert/faciliteert de gemeente zelf, waaronder de
vestingstedendagen 2022. De Vereniging Nederlandse Vestingsteden (waar Brielle lid van
is) heeft besloten de jaarlijkse vestingstedendagen 2022 in Brielle te houden.
Ook verzorgt de gemeente de representatieve taken en –samen met het Havlickuv Brod
Brielle Comité- de contacten met de zustergemeente.
Vanaf 2019 zal ook het nieuwe initiatief, de jaarlijkse Den Briel-lezing (onder voorbehoud
van vaststelling van de begroting 2019 door de raad) door de gemeente wordt
georganiseerd. Aan de voorbereidingen ervan wordt reeds gewerkt
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C. Samenwerking met andere gemeenten
Brielle heeft het initiatief genomen om alle gemeenten/steden die in 1572 een belangrijke
rol hebben gespeeld, uit te nodigen voor een bijeenkomst. Daarin wordt nagegaan of er
draagvlak is voor een gezamenlijke initiatief richting het Rijk om nationale aandacht en
steun voor de geschiedenis en de –nog steeds actuele- thema’s die daaraan verbonden
zijn. Daarbij wordt aangesloten over hetgeen erover in het regeerakkoord is geschreven:
“We vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te
vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn. In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht
geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Tolerantie naar andersdenkenden is de norm en kerk en staat
zijn gescheiden. In Nederland kun je kiezen welk geloof je wilt belijden, of om niet te geloven. Dit zijn
waarden waar we trots op zijn en die ons maken tot wie we zijn. Het is van groot belang dat we die
historie en waarden actief uitdragen. Het zijn ankers van de Nederlandse identiteit in tijden van
globalisering en onzekerheid. (…) We investeren in het beter zichtbaar maken en zo mogelijk
toegankelijk maken van historische plaatsen in het land die het verhaal van onze geschiedenis
vertellen. De in 2006 opgestelde nationale canon is hierbij leidend.”

De burgemeesters van de gemeenten Dordrecht en Gorinchem hebben dit initiatief
ondersteund. Mede namens hen zijn de overige gemeenten uitgenodigd voor een
bijeenkomst eind november 2018. De uitkomst daarvan zullen wij met u delen.
De voorbereiding en inhoud ervan wordt mede gedaan in samenwerking met prof. dr. J.
Pollmann, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis van de Universiteit van
Leiden. Ook anderszins wordt nagegaan wat deze faculteit van de universiteit en de
gemeente voor elkaar kunnen betekenen.
D. 1 april monument
Een voor Brielle belangrijke plek is het 1 april monument. We hebben het initiatief
genomen om met een voorstel te komen, samen met allerlei betrokkenen, t.b.v. een
herontwikkeling van het monument en de directe omgeving. Momenteel wordt gewerkt aan
plannen daarover. In dat kader zijn op 24 juli en 27 september 2018 brainstormsessies
georganiseerd waarvoor allerlei betrokken organisaties en personen zijn uitgenodigd. Op
basis van de uitkomsten daarvan zullen wij een besluit over de verdere aanpak nemen.
Daarover zullen wij u informeren, evenals het met alle betrokken communiceren. In de
conceptbegroting 2019-2022 hebben wij voorshands het bedrag terzake opgenomen zoals
dat in de kadernota was genoemd (€ 400.000).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Brielle,
de secretaris,

de burgemeester,

Mw. N. van Waart

G.G.J. Rensen

Par.
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