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Geachte raadsleden.  Als voorzitter van de HVM en lid van de stichting Droogmakerij 

Zuidplas in oprichting zou ik u graag wat meer informatie willen meegeven over agendapunt 

11a de Snelle Sluis.   

Vorige week stond in de krant te lezen dat de Gemeente Zuidplas en het 

Hoogheemraadschap gezamenlijk kijken naar plannen voor het behoud, in plaats van sloop, 

van de Snelle Sluis. Dat klinkt prachtig, maar een alternatief  plan is nog nergens terug te 

vinden in de stukken die u nu heeft. 

We horen regelmatig dat je een broedende kip niet moet storen/maar dan moet die kip wel 

daadwerkelijk op eieren zitten. Het Hoogheemraadschap moet wel echt met een restauratie 

visie bezig zijn. Wij hebben begrepen dat dat nog niet zo is.  Wij hebben daarom  zelf 3 

eieren naar het Hoogheemraadschap gestuurd, namelijk 3  restauratie opties voor de sluis, 

en om een reactie gevraagd.   

Deze nota met opties heeft u vrijdag in de Raadsinformatiebrief kunnen aantreffen en 

hebben we ook nog op uw bureau gelegd. Meneer Arends kan uw vragen over het rapport 

beantwoorden. In dit rapport staat dat je de sluis helemaal op en top kan restaureren, maar 

dat er ook een tussenvariant is en een minimum variant.  

Maar wat je ook doet, er is geld voor nodig. En zolang de sluis geen monument is , is 

niemand bereid om geld in dit project te steken. Het proces loopt: men ziet zowel bij de 

gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie in dat de sluis uniek is. Dat is mooi!  

Nu willen wij die kip zo comfortabel mogelijk laten broeden, zodat ze geen zorgen heeft, en 

dat we zeker weten dat één van die eieren, restauratie opties, wordt uitgebroed. Daarom 

vragen wij u de sluis aan te wijzen als monument, dat is een randvoorwaarde voor een 

soepel restauratie proces. U, als gemeente, heeft namelijk een 0 euro subsidiebeleid voor 

monumenten.  

Dus als men opzoek moet gaan naar geld voor restauratie moet dat via allerlei kanalen. 

Zolang de sluis  geen monument is/kraait geen haan er naar. Pas  als de sluis een monument 

is, begrijpen anderen dat de sluis de moeite waard is en kunnen we fondsen gaan werven. 

Dus wat u vooralsnog zou doen met het aanwijzen van de Snelle Sluis als monument is een 

signaal afgeven. Het zou een mooi statement zijn waarmee u aangeeft  dat u de sluis ook 

belangrijk vind en dat er zeker "iets" mee moet gebeuren in plaats van slopen.  

Kortom, wij vragen u de sluis aan te wijzen als monument zodat er fondsen voor restauratie 
geworven kunnen gaan worden. 


