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Inleiding
Op 9 november jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het waterschap, projectbureau
Zeeweringen en de Stichting Stoomtrein Goes Borssele (SGB)over verplaatsing van het wacht-
huisje Hoedekenskerke. De SGBheeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het verplaat-
sen van gebouwen waaronder de verplaatsing van de voormalige goederenloods van Middelburg
naar Goes, evenals een seinhuis en een weegbrughuisje. Op 17 november 2011 heeft de SGBeen
verzoek ingediend voor een financiële bijdrage voor de verplaatsing van het wachthuisje van het
havenplateau Hoedekenskerke naar het binnendijks gelegen museumterrein van de SGB.De brief
en kostenraming van de SGBzijn bijgevoegd.

Vergelijking kostenramingen
De kostenramingen voor de verplaatsing van het wachthuisje van projectbureau Zeeweringen
(d.d. 31 augustus 2011) en de SGB(d.d. 17 november 2011) zijn naast elkaar gelegd. Kort sa-
mengevat zijn de ramingen als volgt opgebouwd.

Kostenraming projectbureau Zeeweringen
Verplaatsingskosten wachthuisje (inclusief renovatiekosten)
Werkzaamheden dijkversterking 1

( 175.000,- incl. BTW
( 145.000,- incl. BTW

De totale kosten (incl. verplaatsing, renovatie en dijkversterking) komen hiermee op een bedrag
van ( 320.000,- incl. BTW, waar onder andere in het persbericht over is gecommuniceerd.

Kostenraming Stichting Stoomtrein Goes Borssele
Verplaatsingskosten wachthuisje
Renovatiekosten wachthuisje

( 100.000,- incl. BTW
e 50.000,- incl. BTW

De totale kosten (incl. verplaatsing en renovatie, excl. dijkversterking) komen hiermee op een
bedrag van (150.000,- incl. BTW.

Verschillen kostenramingen
Volgens de raming van projectbureau Zeeweringen zijn de verplaatsingskosten ( 175.000,- incl.
BTW. De verplaatsingskosten volgens de raming van de SGBzijn (150.000,- incl. BTW. Het ver-
schil van ( 25.000,- tussen de twee ramingen wordt veroorzaakt door de verplaatsingstechniek
(hijsconstructie in plaats van vijzelconstructie) en de inzet van vrijwilligers van de SGB.

1 Dit betreffen de kosten met betrekking tot de versterking van het havenplateau (waaronder de aanleg van het pla-
teau voor de tijdelijke voorziening van de watersportvereniging en de aanleg van kabels en leidingen). Deze kosten
worden in elk geval gemaakt ongeacht verplaatsing of sloop van het wachthuisje.
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Voorstel kostenverdeling
Om de verplaatsing van het wachthuisje mogelijk te maken vraagt de 5GBom een financiële
bijdrage in de verplaatsing kosten van € 93.016,- (afgerond € 100.000,-) incl. BTW. Voorgesteld
om de verplaatsingskosten te verdelen onder de volgende partijen:

Waterschap 5cheldestromen : € 25.000,-
Projectbureau Zeeweringen: € 25.000,-
Provincie Zeeland : € 25.000,-
Gemeente Borsele : € 25.000,-

Risico's
De risico's voor het verplaatsen van het wachthuisje worden volledig bij de 5GB neergelegd.
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