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K rim pens Belang
S C H R I F T E L I J K E V R A G E N F R A C T I E KRIMPENS B E L A N G
Op grond van artikel 39 van het RvO over het aanwijzen van de Hollandsche IJsselkering als
rijksmonument.

Krimpen aan den IJssel, 11 september 2018

Geacht College,
De fractie van Krimpens Belang heeft afgelopen zaterdag 8 september via een artikel in het Algemeen
Dagblad vernomen dat de Hollandsche IJsselkering afgelopen zaterdag is uitgeroepen tot
Rijksmonument.
In het betreffende artikel geeft mevrouw Von Santen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan
dat dit heel bijzonder is, want de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst nog maar
mondjesmaat monumenten aan. Rijkswaterstaat is blij met de erkenning. De benoeming zorgt ervoor dat
de Hollandsche IJsselkering behouden blijft. Tegelijkertijd betekent het ook dat als er onderdelen
gerenoveerd moeten worden, daar een vergunning voor moet worden aangevraagd. De kans op hoog
water en daarmee de inzet van de stormvloedkering is het grootste in het stormseizoen (van 1 oktober tot
en met 15 april). Voor het beheer en onderhoud is voorgeschreven dat in het stormseizoen niet aan de
kering mag worden gewerkt.
Dit brengt onze fractie tot de volgende schriftelijke vragen, welke wij u verzoeken conform het Reglement
van Orde schriftelijk binnen de daarvoor geldende termijn van 30 dagen te beantwoorden:
1. Was u op de hoogte van dit op hand zijnde aanwijzingsbesluit? En zo ja, wanneer bent u hiervan op de
hoogte gesteld?
2. Indien u hiervan op de hoogte bent gesteld; wat heeft u met deze informatie gedaan?
3. Kunt u aangeven welk gedeelte van het terrein of kering exact onder de aanwijzing valt? Vallen hier
bijvoorbeeld ook de verkeersbrug, kantoorgebouw, nagelegen loswal, elektrische installaties,
besturingsinstallaties inclusief bekabeling aandrijfinstallaties, deurenbergplaats op het sluishoofd aan
Capelse zijde en terreinaanleg aan beide zijden van de oevers onder?
4. Welke invloed heeft het aanwijzingsbesluit voor het beheer en onderhoud van de kering? Kunnen
wijzigingen aan onderdelen als bewegingsmechanismen en installaties direct uitgevoerd worden?

5. Welk effect heeft het aanwijzen van de kering als beschermd monument en de daarmee
samenhangende (proceduretijd voor een) vergunning voor eventuele wijziging en doorlooptijden in geval
van aanpassingen aan de kering?
6. Heeft dit aanwijzingsbesluit financiële consequenties (bijvoorbeeld bij het vervangen van onderdelen
(van installaties) van de kering)? Zo ja, welke?
7. Welke gevolgen heeft dit aanwijzingsbesluit op eventueel lopende onderhoudscontracten?
8. Welke consequenties heeft dit besluit bij eventuele toekomstige plannen rondom de Hollandsche
IJsselkering?

Met vriendelijke groet,
Fractie Krimpens Belang

Sethi Plaisier
Fractievoorzitter

