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Onderwerp

 Sluis Leidschendam

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

De provincie Zuid-Holland voert in het najaar en de winter van 2018-2019 groot

onderhoud uit aan de sluis in Leidschendam. De negentiende-eeuwse sluis, het

sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de

Rijksmonumentenlijst. Zeker sinds de renovatie in 2006 is de sluis met omliggende

horecabedrijven en hun terrassen een belangrijke en succesvolle trekpleister.

 

Bij de presentatie van de plannen, werd duidelijk dat  de provincie voornemens is niet

alleen onderhoud te plegen aan de sluis, maar daarbij ook heggen en hekken wil

plaatsen rond de sluiskolk. Deze mededeling heeft geleid tot veel commotie bij

omwonenden en belanghebbenden.

 

1. Is het college ervan op de hoogte dat al 3.000 mensen de petitie hebben getekend

tegen de plaatsing van de hekken en heggen?

 

Antwoord

Het college is zich ervan bewust dat er een petitie is gestart gericht tegen de

voorgenomen veiligheidsmaatregelen nabij de sluiskolk. Op www.petities.nl is te

vinden dat op 24 mei 2018 1492 mensen de petitie al dan niet anoniem hebben

ondertekend.

 

Via onze reguliere kanalen ontvangen wij geen bijzonder negatieve reacties op de

gepresenteerde plannen. Integendeel: van verschillende betrokken bewoners en

ondernemers ontvangen wij tot op heden begrip en steunbetuigingen voor de

voorgestelde maatregelen die de veiligheid vergroten.  

 

2. Is het college ook van mening dat het open karakter van de monumentale sluis

behouden moet blijven?

 

Antwoord

Het college werkt primair aan het veiliger maken van het sluiscomplex voor

werknemer en bezoeker. Daarbij is veel aandacht voor het in stand houden van het

monumentale karakter van het sluiscomplex.  In overleg met de gemeente

Leidschendam-Voorburg is daarom ter wille van het open karakter en de zichtlijnen

http://www.petities.nl
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van de sluis gekozen voor een combinatie van ranke hekjes en lage hagen (van ca. 70

cm). Zie bijlage voor een impressie.

 

3. Is het juist dat Europese regelgeving de plaatsing van de hekken en heggen

noodzakelijk maakt?

 

Antwoord

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het gehele sluiscomplex. De sluis moet

daarbij wettelijk gezien in overeenstemming worden gebracht met de eisen uit de

Machinerichtlijn (2006/42/EG). Het gehele sluiscomplex wordt gezien als een

samengestelde machine. Deze Machinerichtlijn schrijft voor dat gevaarlijke zones,

voor bepaalde typen gebruikers, moeten worden afgeschermd. Met de plaatsing van

de hekjes en heggen rondom het sluiscomplex wordt hierin voorzien.

 

4. Zo ja, is er gekeken of er alternatieve oplossingen zijn waarmee ook voldaan kan

worden aan de regelgeving? 

 

Antwoord 

Er zijn met de gemeente Leidschendam - Voorburg vele oplossingen besproken, zoals

onder andere het treffen van maatregelen per deelobject (afschermingen,

beschermkappen, hekjes, markeringen), het plaatsen van glazen panelen, alleen

hekjes, alleen hagen, moderne hekwerken of het plaatsen van palen met kettingen.

enzovoorts.  

 

Het uiteindelijke plan, de combinatie van hagen en hekjes, is het eindresultaat van een

zorgvuldige afweging tussen veiligheid, functionaliteit en inpassing in deze

monumentale omgeving. 

 

Het ontwerp is opgesteld in nauw overleg tussen het supervisieteam van de gemeente

Leidschendam - Voorburg en haar architectenbureau West8 en Ingenieursbureau

Movares en Tak Architecten namens de provincie. Het eindontwerp is daarnaast ook

als positief beoordeeld door architectenbureau Restauro, dat optrad als onafhankelijk

expert. 

 

5. Is het college bereid om in overleg te treden met de initiatiefnemers van de petitie om

te komen tot aanpassing van de plannen die wel kunnen rekenen op maatschappelijk

draagvlak?

 

Antwoord

Op basis van eerdere gesprekken met ondernemers, omwonenden en tijdens

informatiebijeenkomsten is gebleken dat er draagvlak en begrip  bestaat voor de

voorgenomen veiligheidsmaatregelen. Op basis van deze gesprekken is bijvoorbeeld

een aanpassing gerealiseerd ten behoeve van een betere toegankelijkheid van de

terrassen. 
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Hiernaast heeft de gemeente Leidschendam - Voorburg reeds een gesprek gevoerd

met de initiatiefnemers van de petitie. Dit gesprek heeft echter niet geleid tot

suggesties voor detailaanpassingen. De initiatiefnemers hebben in het gesprek

aangegeven dat wat hen betreft de huidige situatie gehandhaafd blijft. Dit blijkt tevens

uit de door hun opgestarte petitie. Dit is wat betreft het belang van de veiligheid ter

plaatse naar ons oordeel echter geen reële optie. Een aanvullend overleg met de

initiatiefnemers biedt dan ook geen meerwaarde.

 

Den Haag, 5 juni 2018

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                     voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


