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Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

De VVD-fractie heeft een aantal vragen gesteld na berichtgeving in de Tubantia over de tijdelijke 
sluiting van de sluis bij Delden1. In deze brief geven wij een reactie op de gestelde vragen. 

 
1. Is het college het met ons eens dat het tijdelijk sluiten van de sluizen geen probleem mag 

worden van de Hengelose en Twentse ondernemers? 
 
Antwoord:  

De sluizen en bediening daarvan vormen een cruciaal onderdeel in de bereikbaarheid van de Regio 
over water via de Twentekanalen. Door onderhoud, renovatie, onvoorziene omstandigheden en/of 

calamiteiten kan het incidenteel voorkomen dat de afgesproken bedientijden van de sluizen onder 
druk staan. Rijkswaterstaat heeft met het bedrijfsleven en de gemeenten afspraken gemaakt over 

vroegtijdige informatievoorziening indien zich een dergelijke situatie voordoet.      
 

2. Is het college het met ons eens dat personeelstekort bij Rijkswaterstaat geen probleem voor de 
regionale economie mag vormen? 

 
Antwoord:  

Wij zijn het ten principale daarmee eens.  
 

3. Is het college, eventueel met andere Twentse gemeentes, bereid om in gesprek te gaan met 
Rijkswaterstaat om te bekijken hoe de capaciteiten van de sluizen kunnen worden geoptimaliseerd? 

 
Antwoord:   

Wij zijn middels het gemeenschappelijk Havenbeheer Twente zowel bestuurlijk als ambtelijk met 
enige regelmaat in gesprek met Rijkswaterstaat om het “vaarwegproduct” Twentekanalen zoveel 

als mogelijk is te verbeteren. Met betrekking tot de bediening van de sluizen is in 2017 met 
regionale inbreng een bestuursovereenkomst getekend tussen de provincie Overijssel en het Rijk 

(Ministerie van I&M) waarin een aantal afspraken en maatregelen zijn vastgelegd. Kern van die 
afspraken is dat de bedientijden van de drie sluizen per 1 januari 2018 wordt uitgebreid naar 152 
uur/week en de bediening van de sluizen op afstand gefaseerd gaat plaatsvinden. Eerst Sluis 

Hengelo vanuit Delden en zodra het nieuwe bediengebouw bij Sluis Eefde klaar is, bediening van 
alle sluizen vanuit die locatie (2019). Met de nu lopende renovatie van de sluizen Delden en 

Hengelo wordt gelijktijdig de techniek aangebracht om bediening op afstand mogelijk te maken.    
 

                                                
1 https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/sluis-delden-plots-dicht-door-
personeelstekort~ad368697/ 
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4. Zo ja, zou het college kunnen informeren hoe dit probleem in de toekomst niet meer voor gaat 

komen? 
 

Antwoord:  
Wij hebben contact gehad met Rijkswaterstaat waarbij ons is verzekerd dat de beperking in de 

omvang van het bedienen van de sluizen Delden en Hengelo in het weekend van zaterdag 11 en 
zondag 12 augustus een incident betrof. Middels berichtgeving via de app-groep “Twentekanalen 

Logistiek” is het bedrijfsleven daarover geïnformeerd. Ons is verzekerd dat de (ook toekomstige) 
inzet van Rijkswaterstaat er op gericht is bediening van de sluizen conform afspraken uit te voeren, 

onvoorziene omstandigheden en calamiteiten daargelaten.    
 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


