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1 8 MRT 2019

onderwerp: informatie Arsenaal-Infirmerie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij brief van 17 oktober 2018 hebben wij u geïnformeerd over het proces rond de toekomst
van het Arsenaal en de Infirmerie. Daarbij hebben wij het beleids- en toetsingskader
geschetst, alsmede het verdere proces.
De daarin genoemde stappen 1-3 (informeren van alle betrokkenen; campagnemiddelen
ontwikkelen om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om plannen in te dienen;
samenleving/markt uitnodigen om met plannen te komen) zijn inmiddels gerealiseerd.
Er zijn door initiatiefnemers negen plannen ingediend, in willekeurige volgorde:
Nr.

Indiener

Aard plan

1

Streekarchief

Historisch geheugen van Voorne-Putten

2

Saskia Tejland,

Arsenaal en Infirmerie samen: dé plek voor social inclusion

Annemiek Balm en

in de binnenstad van Brielle;
een verbinding van allerlei partijen uit de buurt, een

Manuela Frerichs

clubhuis van de toekomst gecombineerd met bijzondere
historie en showstoppers
3

Historisch Museum

de jaarlijkse zomertentoonstelling van juni t/m augustus in

Den Briel

combinatie met plan 2

4

Historisch Museum

het Arsenaal (zonder Infirmerie) herinrichten tot een

Den Briel

professionele tentoonstellingshal voor (museale) Moderne
Kunst, onder verantwoordelijkheid van het museum

5

Stichting

Activiteiten in het kader van veiligheid (Arsenaal), welzijn

instandhouding

en gezondheid (Infirmerie)

BRIELLE vesting door
bevordering van
Veiligheid en
Gezondheid
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6

Cristina V audo

Infirm erie en A rsenaal als (culturele) broedplaats voor

7

Kunstkring V oorn e,

een toegankelijk laagdrem pelig lokaal centrum voor

ontm oetingen kunnen

het A anschuifatelier

beeldende kunst, w aar activ iteiten op het vlak van kunst en

van de beeldend

cultuur en m uziek plaatsvinden, een "pop-up" plek voor

kunstenaars C ristina

beginnende kunstenaars, een centrum w aar kunstenaars

Vaudo en A gnes

een unit kunnen huren, kunnen w erken en exposeren.

Bakker D rabbe
8

SS R M ainport s

Beleef & Expertise Centrum voor Circulaire Economie.

9

Zeemanshuis

Zeemanshuis

Nu is stap 4 aangebroken: het toetsen van de plannen. Wij hebben besloten ons te laten
begeleiden door drie externe adviseurs vanuit de invalshoeken Financiën, Ondernemen en
Maatschappij:
. dhr. Tony De Pina Gomes, financieel adviseur, voormalig penningmeester stichting
Sportcomplex Geuzenpark;
. dhr. Errol Ooft, directeur IOB, en
. dhr. Cor Wijn, adviseur kunst, cultuur en erfgoed (o.a. opsteller nota kunst en cultuur,
2017).
Dit deel van het proces bestaat uit twee ronden:
a.

Alle indieners worden door de commissie o.l.v. wethouder Schoon, met genoemde

adviseurs en ambtelijke ondersteuning, in staat gesteld hun plan te presenteren en vragen
te beantwoorden.
Op basis van de schriftelijke plannen en de mondelinge toelichting wordt beoordeeld welke
plannen het beste passen in het genoemde beleidskader en het meest kansrijk zijn. De
commissie adviseert ons college welke plannen daar het meest voor in aanmerking komen.
Het besluit van ons college zullen wij aan uw commissie meedelen.
b.

In de tweede ronde krijgen de beste plannen uit de eerste ronde de gelegenheid

e.e.a. nader uit te werken c.q. te onderbouwen, rekening houdend met de opmerkingen en
kanttekeningen uit de eerste ronde. Die plannen worden in een nieuwe gespreksronde
toegelicht door de indieners en bevraagd door de commissie. De commissie geeft
vervolgens advies aan het college welk(e) plan(nen) aan de gemeenteraad ter
besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Na besluitvorming door ons zullen wij uw
commissie opnieuw inlichten.
Het plan c.q. de plannen die na de tweede ronde door ons zijn geaccordeerd, worden
vervolgens aan uw raad, ter zijner beoordeling al dan niet via uw commissie, voorgelegd.
Daarbij zullen wat ons betreft de indieners in staat worden gesteld een presentatie te
verzorgen en vragen te beantwoorden.

Uiteindelijk zal e.e.a. uitmonden in een besluit door de gemeenteraad.
Het streven is dat dat rond de zomer van 2019 gebeurt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bu
d

Par.

houders van Brielle,
de burgemeester, loco.

