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Mogelijke aantasting Groote Zeesluis Muiden (vervolgvragen)

Aansluitend en in vervolg op de beantwoording van onderstaande vragen, hebben wij de volgende
vervolgvragen over de plannen m.b.t. automatische bediening van de Groote Zeesluis in Muiden:
1. Kan en wil het college de raad op de hoogte brengen van de uitkomst van het ambtelijk overleg, alvorens
over te gaan tot vergunningverlening?
2. Is er een kans dat de sluis op termijn gedurende het gehele jaar automatisch bediend gaat worden? Zo ja,
hoe verhoudt zich dat tot de meerwaarde van een sluiswachter op locatie in termen van veiligheid en
toerisme?
3. In hoeverre leveren camera’s problemen op met de privacy van omwonenden?

Vragen
Onze fractie is ter ore gekomen dat er vergevorderde plannen van Waternet en het Hoogheemraadschap zijn
om de Groote Zeesluis in Muiden in de wintermaanden op afstand te gaan bedienen. Daarmee kunnen kosten
worden bespaard. Dientengevolge zouden er op en rond het complex camera’s en speakers geplaatst moeten
gaan worden, een mogelijke ontsiering/aantasting van het Rijksmonument. Wij hebben hierover de volgende
vragen:
1. Is het college op de hoogte van deze plannen?
Ja, het college is op de hoogte van de plannen.
2. Heeft de gemeente hier invloed op, cq. wordt de gemeente betrokken bij de besluitvorming en uitvoering?
Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren is het bevoegde gezag
bij de vergunningverlening. Er zal hoogstwaarschijnlijk een vergunning vereist zijn voor wijzigen
monument. In sommige gevallen heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een adviesplicht,
maar dat zal hier niet aan de orde zijn.
3. Deelt het college het standpunt dat aanpassing het aangezicht van het Rijksmonument kan aantasten?
Het college deelt het standpunt dat het aanbrengen van apparatuur voor de bediening op afstand van
invloed kan zijn op het aanzien van de sluis. Er is inmiddels ambtelijk overleg opgestart en dit punt is
onderwerp van de besprekingen.

