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Beste Raadsleden van de Gemeente Zuidplas en bestuursleden van het Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard, 
 
De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft 22 november jl. een brief naar de 
gemeente Zuidplas gestuurd met de vraag de Snelle Sluis te Moordrecht aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. Gelijktijdig hebben zij het Hoogheemraadschap Schieland gevraagd het 
voornemen tot sloop in te trekken en de sluis te restaureren. Het voornemen tot sloop is uitgesteld tot 
maart 2017. 
Wij, en het Watergilde te Gouda, hebben maanden geleden ook deze vragen gesteld. 
De monumentcommissie van Zuidplas had al aangegeven dat de sluis op een monumentenlijst moet 
komen. Nationaal en internationaal heeft Gijs Wolvers (journalist) ook gepleit voor het behoud van de 
Sluis. 
 
Maar waarom lijkt er dan (behalve de voorbereidingen tot sloop) niets te gebeuren?  
Nu, er is wel iets gebeurd. We zijn op gesprek gegaan bij de Provincie, bij het Hoogheemraadschap 
en de gemeente Zuidplas. 
 
Samengevat is het volgende uit die gesprekken gekomen.  
Het Hoogheemraadschap wil de sluis slopen omdat hij niet in gebruik is. Zij vinden dat de sluis niet 
een monumentale status verdiend. De gemeente Zuidplas durft de sluis daarom geen monumentale 
status te verlenen. Zonder monumentale status wil/kan de provincie niets doen. Iedereen wil 
meedenken maar wil dan eerst toezeggingen hebben van de ander op het gebied van de financiën. 
Er is budget voor sloop en er zijn allerlei (inter-)nationale potten voor dit soort projecten, maar dat 
moet eerst boven tafel komen.  
 
Men wil dus alleen maar “iets” doen als er “ergens” geld vandaan komt. Oké, dat klink best wel 
logisch. Nu zijn wij als Historische Vereniging niet ingesteld om geld in te zamelen. Als 
maatschappelijke organisatie hebben wij willen aangegeven (onderbouwd met rapporten) dat de sluis 
het waard is bewaard te blijven en dat  wij vinden dat ons belasting geld hieraan aan besteed moet 
worden. Dat vinden veel mensen ook, gezien onze actie (ca. 950 petities, en er komen er nog binnen) 
 
Men heeft het aan alle kanten over het feit dat de lokale democratie moet worden hervormd, dat er 
geen binding meer is tussen politiek en maatschappij. Dat die binding tussen maatschappij en politiek 
weer moet worden hersteld.  
Wij doen nu een poging om mee te denken, om de verbinding te leggen tussen maatschappij en 
politiek. Wij geven zelfs aan dat als de sluis gerestaureerd is, we er een (gedeelde) zorg voor willen 
dragen. 
Maar nee, we worden van het kastje naar de muur gestuurd. We dragen suggesties aan maar dat is 
niet voldoende, er moeten garanties komen. Dat lijkt ons toch meer een taak van de Zuidplas en 
Schieland organisatie. 
Kortom raads -en bestuursleden; kom in beweging, jullie hebben het roer in handen, gebruik dit roer 
om op het behoud van de Snelle Sluis aan te sturen, doorbreek de impasse rond de Snelle Sluis! 
We vertrouwen op jullie als onze volksvertegenwoordigers. 
 
Namens het bestuur van de Historische Vereniging Moordrecht, 
Marijke Edel, voorzitter. 
06 – 15694661/ edel@hvnweb.nl  
 
PS hierbij treft u eveneens een exemplaar van ons blad “Moerdregt” met daarin een artikel over de Snelle Sluis 
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