Stichting Monstersche Sluis
2015 Jaarverslag
In 2015 hebben de activiteiten van de stichting zich met name gericht op het verder onderzoeken van
en aan de slag gaan met de financieringsmogelijkheden voor restauratie en openstelling van de sluis.
Is een eind gekomen aan de eigendomskwestie. Sluiswachters hebben het theoretische gedeelte van
de opleiding met succes afgerond.
Bestuur
In 2015 is de voorzitter Bert de Reuver statutair afgetreden. Het bestuur heeft besloten Bert als
bestuurslid en voorzitter te herbenoemen. Eind mei (28e) is Joop Luijendijk aangetreden als bestuurslid.
Onze Vicevoorzitter John Scheerstra heeft eind van het jaar aangegeven af te treden als bestuurslid; wel
blijft John het bestuur adviseren. In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter: Bert de
Reuver, Vicevoorzitter: John Scheerstra, Penningmeester: Willem Fortuin, Secretaris: Tasja Mol,
Bestuurslid: Cor Hoekzema, Bestuurslid: Cock Paalvast, Bestuurslid: Joop Luijendijk
Renovatievariant en eigendom
Op 22 oktober 2014 is tijdens het symposium het rapport met bevindingen conditietest Monstersche
Sluis gepresenteerd met daarin 4 renovatievarianten.
Om op basis van de bevindingen uit het rapport de begroting van één van deze renovatievarianten
verder uit te werken in een compleet projectplan is het nodig te weten voor welke renovatievariant de
eigenaar kiest.
Vervolgens kan de uitgewerkte begroting worden gebruikt door de eigenaar als opdrachtgever voor de
aanbesteding van het werk en door de stichting als onderlegger voor het “binnenhalen” van gelden van
fondsen en subsidiegevers.
En dan blijft het stil
Op 5 december 2014 heeft de Stichting een brief gestuurd naar het college van Burgemeester en
Wethouders van Maassluis en het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland om antwoord
te krijgen op de vragen betreft keuze renovatievariant, het eigendom en tevens om inzage te krijgen in
het begrotingsplan bruggen over de Noordvliet. Omdat op de brief van 5 december geen reactie is
gekomen volgde op 18 februari een gesprek met B &W van Maassluis waarin is toegezegd dat de
stichting z.s.m. reactie ontvangt op de brief en dat uiterlijk 1 juni er een begrotingsplan bruggen is
opgesteld. Op 5 maart is door de stichting per email nogmaals gevraagd met reactie te komen.
Op 17 maart ontvangt de stichting in een schriftelijke reactie van het Hoogheemraadschap van Delfland
dat hij geen eigenaar is. De gemeente Maassluis antwoord op 27 juli dat zij nog in gesprek zijn met
Delfland betreft keuze renovatievariant en het eigendom van de sluis.
Beide eigenaar van de Monstersche Sluis
In juli verstuurt de Stichting een nieuwsbrief naar al haar contacten, vrijwillige sluiswachters en andere
belanghebbende waarin o.a. valt te lezen aan welke (promotie) activiteiten de stichting deelneemt
alsmede een toelichting geeft op de eigendomskwestie waardoor het project al enige maanden
stagneert.
Ook de pers is benieuwd hoe het de Stichting is vergaan na het presenteren van het rapport oktober
vorig jaar en dus plaatst de nationale krant de Telegraaf op 29 juli 2015 een groot artikel waarin valt te
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lezen dat de stichting al 8 maanden wacht op antwoord op de vraag wie de eigenaar is van Monstersche
Sluis.
Eindelijk een einde aan de eigendomskwestie.
Gemeente Maasluis, Delfland en de Stichting komen bijeen met als doel alle neuzen dezelfde kant op te
krijgen en meningsverschillen uit te spreken. Dit overleg vindt plaats op dinsdag 29 september in het
Delflandhuis in Maassluis. Het Hoogheemraadschap van Delfland (Hoogheemraad Hans Middendorp) en
de gemeente Maassluis (wethouder David van der Houwen) laten weten zich beide verantwoordelijk te
voelen voor de sluis. Om deze woorden kracht bij te zetten is door de pers een foto gemaakt van de drie
partijen.
In de brieven respectievelijk van 23 oktober en 27 oktober bevestigen de gemeente Maassluis en
Hoogheemraadschap van Delfland beide dat de sluis deels in een perceel van Maassluis en deels in een
perceel van Delfland ligt, waarmee beide overheden zich eigenaar van de Monstersche Sluis
beschouwen.
Projectgroep ter voorbereiding renovatie van de Monstersche Sluis
Tijdens de bijeenkomst van 29 september heeft de Stichting afgesproken een projectgroep op te
richten, een projectleider aan te stellen en deze projectgroep de keuze te laten maken uit de
renovatievarianten zoals genoemd in het rapport en deze voorkeursvariant verder uit te werken.
Voorgesteld is om gebruik te maken van de diensten van de technische werkgroep o.l.v. Prof. Ir. Jan
Stuip. De beide eigenaren vinden dit een prima voorstel en laten weten d.m.v. het bieden van
ambtelijke ondersteuning te participeren in de projectgroep.
Prof. ir. J. Stuip heeft in november zich bereid verklaard de projectgroep voor te zitten.
Voor de stichting zullen in de projectgroep zitting nemen Marcel ’t Hart en Ko Heijboer (onze technische
adviseurs). Tasja Mol zal als projectsecretaris fungeren.
Zodra de projectgroep compleet is wordt de gekozen variant verder uitgewerkt in de vorm van een
projectplan en een plan van aanpak. Onze Stichting heeft eerder al aangegeven een sterke voorkeur
voor variant 3 te hebben omdat bij de eerste twee varianten de deuren maximaal 10 jaar mee kunnen
en dan opnieuw door nieuwe door moeten worden vervangen. Wij vinden dat geen duurzame
oplossing, die bovendien uiteindelijk toch erg duur uitpakt. De vierde variant vinden wij onnodig duur.
Financiering
Het financieren van de renovatiekosten en het weer in gebruik nemen van de sluis wil de stichting via
subsidiegelden en fondswerving vergaren. Om na te gaan wat de meest kansrijke opties zijn voor
subsidies, fondsen en sponsoring en wie ons daarbij van dienst kan zijn hebben wij navraag gedaan bij
o.a. de Provincie Zuid-Holland, Stichting Historische Sluizen en Stuwen, Randstad Waterbaan, Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o. en andere ervaringsdeskundigen.
Bij het voeren van deze gesprekken hebben wij Prof. Jan Stuip verzocht ons daarbij te adviseren, gezien
zijn ervaring op dat gebied. Leidraad voor deze gesprekken is een korte uitleg van ons burgerinitiatief,
het rapport conditietest en de begroting.
De gesprekken met de Provincie; Marc Soeterbroek en Vincent Collette, zijn positief en bieden zeker
mogelijkheden. O.a. valt te denken aan de subsidieregeling Erfgoedlijn trekvaart en de subsidieregeling
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voor rijksmonumenten. Ook het Fonds Schiedam Vlaardingen en e.o. is positief over ons initiatief, maar
doneert niet (meer) aan overheidsinstanties. Het Fonds heeft ons om die reden op het spoor gezet van
OpKoers. Opkoers is een bedrijf, dat gespecialiseerd is in het werven van fondsen en aanvragen van
subsidies voor nautisch getinte projecten.
Op basis van een aantal gesprekken met dit bedrijf hebben wij OpKoers gevraagd eind oktober een
offerte op te maken. Onze aanvullingen en/ opmerkingen zijn verwerkt in een nieuwe offerte welke wij
eind november hebben ontvangen. Deze offerte wordt besproken in het bestuur en vervolgens wordt
wel/of niet een opdrachtbrief opgesteld.
Communicatie
De Stichting heeft door een professioneel bedrijf de website in een nieuw jasje laten steken. De nieuwe
website is tevens gebruiksvriendelijker en makkelijker om up to date te houden. Potentiële
subsidiegevers hebben het belang aangegeven van een goede site. Een aantal bestuurders van de
Stichting heeft als taak de site te vullen met tekst en foto’s.
Comité van Aanbeveling
De namenlijst Comité van Aanbeveling is op ons “briefpapier” toegevoegd en geplaatst op onze website.
Notitie erfgoedlijn trekvaarten
De Stichting heeft in juni het project Monstersche Sluis aangemeld voor de erfgoedlijn trekvaart door
een reactie te gegeven op de conceptversie van de “gemeentelijke notitie over de aanpak van de
erfgoedlijn” die door de gemeenten Maassluis, Midden Delfland en Vlaardingen is opgesteld.
Als stichting Monstersche sluis zijn we enthousiast over deze notitie die er van uit gaat dat de
historische trekvaarten die de historische binnensteden van Maassluis, Vlaardingen en Delft verbinden,
weer hersteld worden.
De Monstersche Sluis is en was hier een belangrijk onderdeel van. Immers, doordat dit rijksmonument
in 1889 is omgebouwd als schutsluis werd er een verbinding tot stand gebracht tussen de Binnenhaven
van Maassluis en het achterland. De Monstersche sluis en Maassluis speelden daardoor een belangrijke
rol bij de economische ontwikkeling van Midden-Delfland en het Westland.
Ook nu vinden wij dat de Monstersche sluis weer een kanshebber kan zijn om een nieuwe rol te spelen
in de ontwikkeling van het Midden-Delfland gebied als toegang tot de groene kern van de metropool
Rotterdam-Den Haag.
Wij hebben aangegeven graag gebruik te maken van de mogelijkheden van cofinanciering door de
provincie van projecten die langs de erfgoedlijn zijn gelegen en extra subsidiemogelijkheden voor de
restauratie van rijksmonumenten.
Beweegbare bruggen
In de brief van 5 december 2014 is door de Stichting aan het college van B & W tevens gevraagd om
inzage te krijgen in het “Begrotingsplan beweegbaar maken bruggen over de Noordvliet” (welke een
hoge prioriteit heeft in het coalitieakkoord van de gemeente Maassluis).
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In het gesprek op 15 april met de Stichting (voorzitter Bert de Reuver) is door wethouder Kees Pleijsier
en directeur Stadsontwikkeling Jan Freie toegezegd dat diverse scenario’s worden uitgewerkt t.a.v. het
beweegbaar maken van de bruggen over de Noordvliet: 1. Eenvoudig, 40 keer p/m 2. 3 keer p/d 3. enz.
en dat een voorstel ingediend wordt bij de Raad.
Begin december 2015 heeft de stichting schriftelijk nogmaals gevraagd om actie betreft het beweegbaar
maken van de bruggen over de Noordvliet. De Stichting zorgt ervoor om het geld bijeen te krijgen voor
de renovatie en het weer kunnen openstellen van de Sluis, de gemeente Maassluis zorgt voor de
bruggen. Ook voor potentiële subsidieverstrekkers is de koppeling Sluis en bruggen essentieel.
Sluiswachtergilde
20 sluiswachters hebben het theoretisch deel(marifooncertificaat en het vaarbewijs I) opleiding
sluiswachter afgerond en de benodigde papieren in hun bezit. Om het praktijkgedeelte opleiden
sluiswachters in gang te zetten is een ingebruikgevings overeenkomst met de eigenaren van de sluis
nodig. Om de aankomende sluiswachters gemotiveerd te houden en te belonen voor hun geduld in deze
is een boottochtje georganiseerd. Varend van Maasland naar het Midden Delfland gebied met een
gezamenlijke lunch op de boot.
Breiclub de Waker in Maassluis
Met behulp van een super leuke clip op facebook, laten de dames van breiclub de Waker weten dat ze ,
als opwarmertje voor de Furieade 2015, een heuse breimarathon gaan houden in Maassluis. Op 30
september is het zover, van 10 uur ’s morgens, zijn de stamtafels van café De Waker bezet door de
dames die aan het breien zijn voor het goede doel. De vrouwen willen dat de oude Monstersche Sluis
weer in werking wordt hersteld. Natuurlijk staat deze dag de Maassluise visserstrui centraal maar ook
tal van andere breiprojecten zetten zij op de pennen. De dames van Breicafé de Waker wilde
gesponsord worden en het breiloon dat ze die dag ophalen schenken aan de Stichting Monstersche
Sluis. Om 22.00 uur, na 12 uur breien zit het er op en wordt de opbrengst geteld, 675 euro!
Daarnaast ontving de Stichting van de breiclub eerder al een bedrag van 3300 euro waarmee een groot
aantal activiteiten in 2015 gefinancierd konden worden.
Jaarrekening 2015
Toevoegen toelichting penningmeester
Promotie (activiteiten) Monstersche Sluis
o Op 29 juni hebben we ons project Monstersche Sluis “gepitcht” tijdens de bijeenkomst
gebiedsvisie Midden Delfland 2025 – met als thema Kansen door Water. De sluis scoorde hoog
en stond als eerste genoemd omopgepakt te worden.
o 24 juli bemannen we een kraam tijdens de feestelijke opening van het vaarknopen netwerk
gebied Midden-Delfland en het Westland. Bezoekers geven we informatie over de doelstelling
van de stichting, openstelling sluis en wat dit toevoegt aan het recreatieve watertoerisme in het
gebied.
o Voor de Stichting Historische Sluizen en Stuwen verzorgen we een presentatie op de Nationale
Sluizendag. Ons is gevraagd een presentatie te geven over het burgerinitiatief, ons doel en hoe
we dit willen bereiken.
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o De Stichting is door de redactie van het TV programma Geloof en een Hoop Liefde benaderd. Een
aflevering zal geheel in het teken staan van de Monstersche Sluis. Vanaf 18 januari is Maassluis
een week lang te zien op NPO2 om 18:10 uur
Jaarrekening 2015
Toevoegen toelichting penningmeester
Plannen voor de toekomst













Start Projectgroep
Eind november 2015 is de projectgroep MS samengesteld. Voor de stichting zullen in de
projectgroep zitting nemen Marcel ’t Hart en Ko Heijboer. Tasja Mol zal als projectsecretaris
fungeren. Officiële bevestiging dienen we nog te ontvangen, maar vanuit de gemeente Maasluis
zal Jaap van der Vliet participeren in de projectgroep en vanuit het Hoogheemraadschap zal dit
Jaap den Dulk zijn.
Eerste vergadering staat gepland voor half januari 2016. Naar verwachting zal de projectgroep
zo’n 10 keer bijeenkomen. Nadat begin 2016 is vastgesteld voor welke renovatievariant is
gekozen en zal deze worden uitgewerkt in het totale projectplan en plan van aanpak inclusief
begroting op basis waarvan de benodigde gelden via subsidies en fondsenwerving kunnen
worden binnengehaald. Daarna kan het werk worden aanbesteed door de eigenaar van de sluis.
Financiën
Om na te gaan welke bronnen wij nog meer kunnen aanboren voor de financiering zijn andere
leden van het Comité van Aanbeveling ons mogelijk ook behulpzaam. Ook zal de stichting aan de
slag gaan met het uitwerken van een plan voor sponsoring.
OpKoers ontvangt van ons uiterlijk begin 2016 de opdrachtbrief om aan de slag te gaan met de
financiering van ons project. Naar verwachting heeft opKoers rond juni 2016 inzichtelijk of de
benodigde gelden via subsidies en fondsenwerving kunnen worden binnengehaald. Daarna kan
het werk worden aanbesteed door de eigenaar van de sluis.
Regelen groot onderhoud
Tevens dient door de eigenaar het groot onderhoud te worden geregeld, waarna door de
eigenaar met de stichting een ingebruikgevings overeenkomst sluis wordt aangegaan.
Beweegbaar maken bruggen en aanlegmogelijkheden voor boten
Begin december 2015 is vanuit de Stichting een brief verstuurd naar het college van B & W
betreffende het beweegbaar maken van de bruggen over de Noordvliet. Graag willen we
antwoord/reactie op de vraag ons het plan van aanpak te sturen betreft het beweegbaar maken
van de bruggen. In de gesprekken hierover is altijd duidelijk geweest dat deze koppeling
essentieel is om de financiering voor de sluis rond te krijgen en het laten welslagen van het
project, waarbij de sluis weer een werkend Rijksmonument word en de verbinding vormt tussen
de binnenhaven en het Midden Delfland gebied.
Sluiswachtersgilde
Het theoretische gedeelte van de opleiding vrijwillige sluiswachter is afgerond. Voor het plannen
van een praktijkgerichte cursus dient de eigenaar de sluis in gebruik te geven aan de Stichting.
Tevens zal een Gilde van Vrijwillige Sluiswachters worden opgericht.
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Stichting Vrienden van de Monstersche Sluis
Het voornemen is nog steeds om in samenwerking met het Maassluise bedrijfsleven ook een
aparte Stichting Vrienden van de Monstersche Sluis in het leven te roepen opdat de activiteiten
van onze stichting ook in de toekomst zullen zijn gewaarborgd.
Om die laatste reden zullen wij ook contact zoeken met relevante instellingen uit Maassluis om
de betekenis van de sluis ook in historisch en educatief perspectief te plaatsen, waarmee ons
project een stevige verankering blijft houden in de Maassluise samenleving.
Communicatie
De Stichting onderzoekt welke toegevoegde waarde van Social Media bijvoorbeeld facebook
voor de Stichting zullen hebben.
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