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Geachte heer/mevrouw,

Op 11 februari 2011 heeft u middels bovenaangehaalde brief bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing 
van de Snelle Sluis in Moordrecht, plaatselijk bekend Schielandse Hoge Zeedijk West, tot 
gemeentelijk monument.
U heeft daarbij gevraagd om een nadere termijn voor het aanvoeren van uw gronden van bezwaar en 
daarbij gewezen op het feit, dat er naar uw mening sprake is van een verschoonbare 
termijnoverschrijding.

Dit wordt van gemeentewege onderschreven.
Ten onrechte is er bij de voorbereiding van dit besluit van uitgegaan, dat de Snelle Sluis eigendom is 
van de gemeente Zuidplas. De eigendom van dit object is bij uw waterschap en er is slechts op 
onderdelen sprake van een recht van opstal voor de gemeente Zuidplas.
Vanwege deze omissie bent u ook niet in het voorbereidende proces betrokken geweest, waarvoor 
excuses.

Hierbij deel ik u dan ook mede, dat de bestreden beschikking d.d. 17 december 2015 dan ook wordt 
ingetrokken.

Wel moet worden onderkend dat er sprake is van een voor deze gemeente bijzonder bouwwerk dat het 
waard is om behouden te blijven.
Naar ik heb begrepen heeft u inmiddels restauratieplannen in voorbereiding.
Ik verzoek u deze nader uit te werken in overleg met de heer M. Netten van de Omgevingsdienst 
Midden-Holland te Gouda.

Op basis van deze plannen kan in nader overleg met u nader worden bezien of er sprake is van een 
wenselijkheid om deze sluis alsnog een zekere status te geven (hetzij beeldbepalend object, hetzij 
gemeentelijk monument)
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Ik ga er van uit dat u hiermede voldoende bent geïnformeerd en verzoek ik u het door u ingediende 
bezwaarschrift als afgedaan te beschouwen.

Met vrien,delijke groet,
Namejfé het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

mr/L.J. van der Linden 
Hoofd van de afdeling Ruimte
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