
 

pagina 1 van 2 

 

Informatienota aan de raad *Z17.000005* 
 

 

onderwerp 

Snelle Sluis 

 

 nummer raadsstuk 

B 688 

Datum:  

10 januari 2017 

 

 

  

afzender 

College van burgemeester en 

wethouders 

 

portefeuillehouder 

J. Hordijk 

 

behandelend ambtenaar 

A. de Vries 

 

registratienummer 

Z17.000005 

 

bijlagen 

1 

openbaar            

ja             

geheim 

 nee  

   

 

 

Aan de raad van de gemeente Zuidplas 

 

Kernboodschap 

Stand van zaken met betrekking tot de Snelle Sluis 

 

Inleiding 

Door de Historische Vereniging Moordrecht en anderen is gevraagd om de Snelle Sluis in Moordrecht 

alsnog aan te wijzen tot gemeentelijk monument. 

 

Een eerder besluit dienaangaande is teruggenomen vanwege een onjuiste beoordeling van de 

eigendomssituatie: Ten onrechte werd er van uitgegaan dat het object eigendom was van de gemeente 

terwijl het eigendom berust bij het waterschap HHSK. Hierdoor is het waterschap ten onrechte niet bij 

de voorbereiding van deze aanwijzing betrokken. 

Inmiddels heeft HHSK aangegeven dat zij het voornemen hebben om deze sluis te slopen vanwege de 

staat van onderhoud; het ontbreken van een vaartechnische betekenis en het bevorderen van de 

veiligheid van het achterliggende gebied. 

Dit heeft geleid tot een zekere maatschappelijke weerstand die geleid heeft tot een hernieuwd verzoek 

om het object alsnog aan te wijzen tot gemeentelijk monument en het indienen van een petitie van de 

Historische Vereniging Moordrecht bij de gemeenteraad om deze sluis alsnog te behouden. 

 

Op basis daarvan heeft de gemeente nader overleg geïnitieerd met het Waterschap. 

Dit heeft er toe geleid dat inmiddels duidelijk is dat de Verenigde Vergadering van HHSH nog een nader 

besluit moet nemen over de toekomst van deze sluis waarbij nu wordt onderzocht of het mogelijk is om 

enerzijds de formele sluisfunctie op te heffen maar anderzijds het aanzicht van deze sluis wel te 

behouden. 

Dit overleg loopt nog en zal naar verwachting op korte termijn kunnen leiden tot nadere besluitvorming. 

Wellicht kan hierbij nog sprake zijn van een gezamenlijke inspanning van HHSK en gemeente op het 

gebied van infrastructuur en de bereikbaarheid van de Hollandsc he IJssel voor kleine watersport. 

Hieromtrent vindt nu overleg plaats. 
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Annex aan deze discussie is er ook nog sprake van een initiatief van de Historische Vereniging om te 

komen tot een informatiecentrum. Op zich is dit een sympathieke gedachte maar onderkend moet 

worden dat hiervoor bij gemeente en HHSK geen middelen beschikbaar zijn. 

Het college staat op het standpunt dat nu eerst duidelijkheid moet komen over de toekomstige situatie 

van de Snelle Sluis, waarbij het nu lopende onderzoek naar een gedeeltelijk behoud prioriteit heeft. 

 

Deze stand van zaken is enige tijd geleden al besproken met partijen. Het verslag daarvan is 

bijgevoegd. 

 

Bijlagen 

1. Gespreksverslag Z16.002376. 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, 

 

 

 

K.J.G. Kats       C.E. Bos 
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