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Zie voor meer informatie: www.historischeverenigingmoordrecht.nl (HVM)
Naast verschillende restauratie opties voor de Snelle Sluis heeft de HVM 31 maart jl. een allerlaatste
advies/informatie gestuurd. Hieronder volgt een samenvatting van dit advies.
Samenvatting/inleiding:
Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) ziet graag dat wij (Historische Vereniging
Moordrecht), als vrijwilligersorganisatie:
a. een restauratie optie verder uitwerken: wij hebben echter reeds 4 visies aangeleverd en aangegeven voor optie 2b
te gaan;
b. de sloopkosten onderbouwen: deze zijn door het schap zelf geschat op 2 -6 ton: Wij hebben aangegeven dat wij
onmogelijk hun eigen schatting kunnen onderbouwen;
c. een eventuele overdracht aan een derde partij onderbouwen: hierop komen wij hieronder terug met een
aanvullend advies.
Aanvullend advies:
Na nadere bestudering van de begroting van het HHSK en het vergelijken met andere projecten zijn wij tot de
conclusie gekomen dat een concrete onderbouwing voor de overdracht aan een derde partij van de sluis ons inziens
in eerste instantie niet logisch is omdat het geheel onder eigen beheer van het HHSK zou moeten kunnen worden
uitgevoerd, zoals dit ook is gedaan bij de Stolwijkersluis.
Ook bij overdracht aan een derde partij moet eerst duidelijk zijn of, en hoeveel, er geïnvesteerd gaat worden in de
restauratie. In 2011 sprak het HHSK over een bedrag van 1,1 miljoen voor de totale restauratie van het sluizen
complex. Wij gaan uit van 6 ton voor een minimale restauratie op basis van het advies van twee aannemers.
Stel dat men zou gaan voor deze volledige restauratie dan komt dit neer op een jaarlast voor het HHSK van
gemiddeld € 55.000 per jaar (*€ 40.000 afschrijving + € 10.000 financiering + € 5.000 onderhoud). In het geval van
een minimale restauratie van ca. 6 ton komt dit neer op jaarlijkse kosten van gemiddeld € 28.000 (*€ 20.000
afschrijving + € 5.000 financiering + € 3.000 onderhoud).
Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het schap heeft, ook gezien het achterstallig onderhoud aan
dit, weliswaar niet functionerende monument, verwachten wij dat zij de minimale restauratie vanuit de hun
toevertrouwde gemeenschapsgelden van tientallen miljoenen, kunnen financieren en overdracht aan een derde
partij in dit stadium niet nodig en mogelijk is.
*Volgens de jaarrekening van het HHSK is afschrijvingstermijn 30 jaar. Daaruit volgt dat de afschrijvingskosten per jaar bij 1,1 miljoen afgerond
naar boven € 40.000 bedragen. Dit moet ook gefinancierd worden. Momenteel wordt geleend tegen ca. 1% a 2%. Wanneer we uitgaan van
2% dat is dat gemiddeld over de looptijd een bedrag van € 10.000 per jaar. Voor het onderhoud gaan we uit van 1% van de waarde. Bij een
gemiddelde looptijd € 5.000 per jaar.

