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Inleiding
Met deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over een noodzakelijke versobering van het
inrichtingsplan voor de Stenen Poppen in Klundert. Op 24 september 2020 is een raadsbesluit
genomen om akkoord te gaan met het inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen
Poppen en hier een bedrag van € 235.000 voor beschikbaar te stellen.
Dit staat los van het instandhoudingsproject ten behoeve van de Stenen Poppen (het monument zelf)
dat, zoals gepland, in het najaar van 2021 uitgevoerd gaat worden.
Bij het beschikbaar stellen van het bedrag van € 235.000 is uitgegaan van gedeeltelijke dekking met
een subsidie van maximaal 110.000 euro die is aangevraagd bij de provincie. Deze subsidie is nog
niet toegekend, omdat de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opmerkingen hebben
bij het plan. In het raadsbesluit is hier melding van gemaakt. Door de provincie is een koppeling
gelegd tussen de goedkeuring van het inrichtingsplan en de subsidietoekenning.

Inhoud
Om te onderzoeken welke voorzieningen wél mogelijk zijn om de beleefbaarheid op die locatie te
vergroten, hebben we in oktober 2020 opdracht gegeven voor het opstellen van een transformatiekader.
In dit rapport is aangegeven dat er heel terughoudend moet worden omgegaan met ingrepen aan of
nabij het rijksmonument
Om te voldoen aan de kanttekeningen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie,
versoberen we het plan en is de loopbrug helaas komen te vervallen. Dit aangezien we de belangen
van de monumentale vestingwerken zo goed mogelijk willen borgen. Ander argument is dat we zo min
mogelijk financiële risico’s willen lopen.

Planning
De planning is dat we nu u en de betrokken partijen uit het participatieproces informeren over deze
noodzakelijke versobering. Dit zijn de stadstafel Klundert, de heemkundekring, stichting Menno van
Coehoorn, waterschap Brabantse Delta en HSV ’t Wachtertje.
Om de subsidie niet mis te lopen, wordt door ons -onder voorbehoud van uw toestemming- ondertussen
een gewijzigd inrichtingsplan opnieuw aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie
voorgelegd. Wij zullen proberen het maximale eruit te halen.
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U ontvangt van ons in de raadsvergadering van 30 september a.s. een voorstel over het inrichtingsplan. Daarmee kunt u, op basis van alle informatie, een besluit nemen over de realisatie van het
aangepaste inrichtingsplan voor de openbare ruimte rondom de Stenen Poppen. Wij kunnen u dan
ook informeren over het standpunt van de adviserende instanties over het aangepaste plan en over de
subsidietoekenning.
Bij positieve besluitvorming door uw raad bespreken we hierna het definitieve ontwerp met de stakeholders en pachters van de weilanden. Na aanbesteding en het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het project dan worden uitgevoerd. Dit zal zijn in het voorjaar van 2022.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

A.J. Moerkerke
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