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Geacht college, 

 

Op 10 augustus 2022 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen 

wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met 

artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij 

daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. Eerder heb ik in 

2021 geadviseerd nadat de kanaaldeur van de oostkolk beschadigd raakte door 

een aanvaring. 

 

Advies  

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan 

verbonden de volgende voorschriften:  

 

- Het aanbrengen van de lippen dmv lassen is acceptabel mits het de 

bestaande posities zijn. Indien mogelijk de lippen 10-20cm lager aan te 

brengen, boven of onder een klinknagelverbinding; 

-  Ik doe de aanbeveling om eventuele lassen, die geklonken platen aan elkaar 

verbinden, te verwijderen om de oude staat te herstellen; 

- Ik doe de aanbeveling om de blauwe kleur ook op het overige meubilair in de 

sluis te laten terugkeren. 

 

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik 

de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag. 

 

Het plan 

De roldeur III van de schutsluis in de Oostkolk wordt gerenoveerd. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Motivering  

Het sluiscomplex Weurt bestaat uit 2 schutsluizen: de Oostkolk (aangelegd tussen 

1923 en 1928) en de Westkolk (1975). De roldeur III van de schutsluis wordt 

gerenoveerd om de constructieve veiligheid te verbeteren en om beter te voldoen 

aan de arbo-eisen. Ook wordt groot onderhoud gepleegd. Hartelijk dank voor uw 

adviesvraag. Gezien de eerdere betrokkenheid waardeer ik dat u ons weer om 

advies vraagt. Vorige keer is prettig samengewerkt bij het herstel van de 

staalconstructie van vakwerkregels van de kanaaldeur. 

 

Voor mij ligt een plan dat voornamelijk toeziet op verbetering van de 

constructieve veiligheid. Dit betekent met name groot onderhoud. Een aantal 

onderdelen worden vervangen. Met deze ingrepen kan ik instemmen omdat de 

monumentale waarden niet of nauwelijks worden aangetast. 

Het aanbrengen van de lippen dmv lassen is acceptabel mits het de bestaande 

posities zijn. Indien mogelijk de lippen 10-20cm lager aan te brengen, boven of 

onder een klinknagelverbinding. Aanbeveling doen om eventuele lassen, die 

geklonken platen aan elkaar verbinden, te verwijderen om de oude staat te 

herstellen. 

Ik begreep nog dat het looproosterbordeshek blauw geschilderd wordt. Dat lijkt 

goed te kunnen en levert een beter en rustiger beeld op. Aangezien de andere 

bordeshekken, lantaarnpalen en ander meubilair van de sluis geel zijn geschilderd 

zou ik kijken of je hier ook de blauwe kleur wilt aanhouden. Anders krijg ik graag 

onderbouwd waarom de gele kleur hier beter passend zou zijn. 

 

Uitgangspunten 

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van 

rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij ‘Uitgangspunten en 

overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten’ op 

www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl 

 

Afschrift en tekeningen 

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van  

het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te 

sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of 

omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl. 

 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat. 

 

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
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