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Geachte voorzitter en secretaris, 

 

Onze excuses voor de verlate reactie op uw brief van 6 februari 2016. Middels deze brief 

willen we u alsnog informeren over de volgende zaken. 

Recent zijn er werkzaamheden gestart ten behoeve van de veiligheid in en rondom de Oude 

Snelle Sluis. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid weer te kunnen 

waarborgen en gevaarzetting voor het komende vaarseizoen te voorkomen. De huidige 

situatie leidt namelijk in de praktijk tot gevaarlijke situaties. Gezien de slechte staat van de 

sluis en de daaruit voortvloeiende gevaarzetting, zijn wij, alles overwegende en na overleg 

met de gemeente Zuidplas, voornemens tot sloop over te gaan.  

Ten aanzien van uw schriftelijk verzoek, gedaan in uw email van 13 april 2016 om u 

schriftelijk alvast plannen hierover toe te sturen, het volgende. Onze prioriteit is om enkele 

noodreparaties uit te voeren. Hetgeen betekent dat we nog niet zijn toegekomen aan het op 

schrift zetten van concrete plannen inzake de uitvoering van de sloop. De verwachting is dan 

ook niet dat sloop op korte termijn zal plaatsvinden. Zodra deze plannen wel zijn vastgesteld, 

zullen we u deze doen toekomen.  

Verder willen we uw vereniging eventueel samen met andere betrokkenen informeren over 

de toekomstvisie van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard met 

betrekking tot de Oude Snelle Sluis. Dit willen we doen door het organiseren van een avond 

waarbij vragen kunnen worden gesteld zodat we nader kunnen ingaan op zaken die voor u en 

de andere betrokkenen van belang zijn. 
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Wij zijn van plan om, afhankelijk van de agenda’s, binnen enkele weken een bijeenkomst te 

organiseren waarop wij onder meer met u van gedachten willen wisselen over de situatie en 

ons standpunt hierin willen toelichten. Wij sturen u in de loop van aankomende week een 

uitnodiging.  

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het afdelingshoofd, Bestuur, Informatie 
en Juridische Zaken Annita de Bruijne, via telefoonnummer 06 55412916. 

 

 

 
Hoogachtend, 

 

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, 

 

secretaris-directeur, 
 

 

 
 

dijkgraaf, 

 
 

M.J.H. van Kuijk mr. J.H. Oosters 
 

 

 


