
 

Schriftelijke vragen cf. artikel 23 RvO 

Onderwerp: Gedeeltelijke sloop bedienhuisje Ketelsluis behorende 
bij het Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) 

Uit een recente publiekspublicatie van de provincie blijkt dat bij de renovatie van de Ketelsluis aan de 
Vossemeerdijk 1 in Dronten het bedienhuisje gedeeltelijk gesloopt gaat worden. “Bij de Ketelsluis 
verdwijnt de bovenbouw van het bedienhuisje” ( bron: publieksfolder GOBS ) Het is niet algemeen 
bekend, maar het bedienhuisje is ontworpen door de beroemde architect Jan Benthem.  

Bij ons onderzoek hebben we geen openbare publicaties gevonden waarin staat dat dit bedienhuisje 
al tot het cultureel erfgoed behoort. Uiteraard hebben we geïnformeerd bij de architect en de feiten 
gecontroleerd.  Uit de correspondentie met de architect blijkt dat hij dit bedienhuisje inderdaad 
ontworpen heeft. De correspondentie met de architect kunnen wij desgevraagd, uiteraard ter 
beschikking stellen.  

D66 Flevoland vindt dat onze jonge provincie zuinig moet zijn op ons cultureel erfgoed en attent 
moet zijn op met name jong cultureel erfgoed. We vinden het onze taak dit te behouden en 
beschermen. Daarom stellen wij de volgende vragen aan GS: 

Vragen 

1. Is het bij het College bekend dat het bedienhuisje bij de Ketelsluis gedeeltelijk gesloopt gaat 
worden? 

2. Zo ja op welke termijn?  
3. Is het bij het College bekend dat dit bedienhuisje ontworpen is door de bekende architect Jan 

Benthem? 
4. Is het College bereidt te onderzoeken of het bedienhuisje in de huidige staat behouden kan 

blijven? 
5. Is het College bereid te onderzoeken of het bedienhuisje op de lijst van cultureel erfgoed 

geplaatst kan worden?  
6. Is het College bereid te onderzoeken of er nog meer infrastructurele bouwwerken zijn die de 

status van cultureel erfgoed zouden kunnen hebben of moeten krijgen? 
7. Is het College bereid te onderzoeken of er binnen de reikwijdte van het GOBS nog meer 

potentieel cultureel erfgoed is?  
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