
 

 
ARTIKEL 37 VRAGEN AAN HET COLLEGE 

 

Registratienummer :  
 

 

Datum: 14 september 2012 
 

Aan de voorzitter van de Raad. 
 

Steller van de vrager: André Nieuwlaat, fractie ChristenUnie 
 

Onderwerp: 
Slechte staat van onderhoud van rijksmonument Bleiswijks Verlaat  
 

Vraag 
1. Is het bij het college bekend dat het rijksmonument Bleiswijks 

Verlaat, ook wel Sluisje aan de Rotte genoemd, in slechte staat 
van onderhoud is? 

2. Zo ja, is het college hierover in overleg met de 
Rijksmonumenten dienst en met het recreatieschap 
Rottemeren? 

3. Klopt de informatie dat het onderhoud van dit sluisje door de 
Rijksmonumentendienst pas gepland staat in 2016? 

4. Bent u het eens met de Oudheidkundige Vereniging en Museum 
Bleiswijk (OVMB) dat de staat van onderhoud van dit sluisje zo 
slecht is dat het achterstallig onderhoud niet kan wachten tot 
2016? 

5. Is er al een indicatie van de kosten die tot dit herstel moeten 
lijden? 

6. Kan het college aangeven wie deze kosten gaat dragen? 
7. Is er al een tijdpad bekend wanneer het onderhoud gaat 

plaatsvinden? 
8. Gaat het college alles in het werk stellen om één van de mooiste 

monumenten voor Bleiswijk te doen behouden? 
 

 

Toelichting 
Het Bleiswijks Verlaat is een schutsluis aan de Rotte en dateert uit 
1774. Het is één van de vier rijksmonumenten in Bleiswijk en is 
gezichtsbepalend voor het recreatiegebied De Rottemeren.  
De laatste restauratie van het sluisje vond plaats in 1972.  



De OVMB heeft ernstige zorgen over het onderhoud van het 
Bleiswijks Verlaat. Op dit moment zijn er al eiken balken vermold zijn 
en er is sprake van ernstige houtrot . Herstel hiervan moet zo snel 
mogelijk plaatsvinden. Dit kan niet wachten tot 2016. 
Naar de mening van de ChristenUnie moet alles in het werk worden 
gesteld om het onderhoud van het Sluisje eerder te laten plaatsvinden 
zodat dit monument behouden blijft voor de gemeente Lansingerland. 

 

 
 

 

 
 

 

Namens de ChristenUnie 
André Nieuwlaat 
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