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Betreft: voornemen tot het aanwijzen van Loods Y6 aIs gemeentelijke monument

Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u dat wij voornemens zijn om Loods Y6 aan de Ringdijk 390 aan te wijzen als
gemeentelijk monument.

In 2022 heeft het college nader onderzoek laten doen naar de cultuurhistorische waarden van Loods Y6
aan de Ringdijk 390. Deze loods werd zichtbaar vanaf de openbare weg nadat de overige loodsen van
Smit Slikkerveer waren gesloopt. De loodsen van Smit Slikkerveer waren opgenomen in de
cultuurhistorische waardenkaart Woongebieden maar konden niet meer worden aangewezen als
gemeentelijk monument. Loods Y6 was gered van de sloop omdat het op een ander perceel staat dan de
andere loodsen, direct grenzend aan de rivier. De Staat, vertegenwoordigd door het Rijksvastgoedbedrijf,
is eigenaar van het perceel

Het onderzoek voor de cultuurhistorische waarden van Loods Y6 is verricht door Johanna van Doorn,

cultuurhistoricus. Zij adviseert om Loods Y6 als laatste loods van Smit Slikkerveer aan te wijzen als
gemeentelijk monument.

Het onderzoek is als bijlage toegevoegd aan deze brief. In het rapport staat onder meer het volgende:
"Loods Y6 is een plaats van herinnering, het enige overblijfsel van de N. V. Elektrotechnische Industrie in
Slikkerveer. Als bedrijf had Smit Slikkerveer een enorme invloed en is het van betekenis geweest niet
alleen voor Ridderkerk maar ook in binnen- en buitenland.
De loods is daarom van grote betekenis als laatste restant van het verdwenen ensemble van Smit
Slikken/eer. De waarden van Loods Y6 zitten in het narratief, de ligging aan het water en in de industriële
architectuur. De aanbeveling is om de loods aan te wijzen als gemeentelijk monument vanwege de
zeldzaamheid, de gaafheid en de cultuurhistorische waarde. Als zeldzame restant van het narratlef van
Smit Slikkerveer, is het van belang om de loods te behouden (of delen ervan) en deze een plek te geven
in de uitwerking van de gebiedsvisie Rivieroevers."

Wij hebben de eigenaar van de loods hierover geïnformeerd. De rechthebbende wordt tot en met 28
februari 2023 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen en de Erfgoedcommissie wordt
om advies gevraagd. Daarna zullen wij een definitief aanwijzingsbesluit nemen.

Koningspleln 1 - Postbus 271 - 2980 AG Ridderkerk - T 0180 451 234 - e-mail info@ridderkerk.nl



Nadat de loods definItief als gemeentelijk monument is aangewezen, kan de eigenaar in aanmerking
komen voor subsidie voor het onderhoud. Op deze panden is nu voorbescherming tegen verandering of
sloop van kracht. Met het aanwijzen van Loods Y6 is de volgende stap gezet in het behoud van
cultuurhistorische waarden in Ridderkerk
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