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Onderwerp voorstel uitbreiding samenwerkingsovereenkomst

Geachte heer

Op 28 juni 2011 hebben wij u de ondertekende samenwerkingsovereenkomst, d.d. 9-6-2011, met kenmerk
PZDT-O-11154 best, toegezonden met betrekking tot de gecombineerde werkzaamheden van
projectbureau Zeeweringen en de gemeente Schouwen-Duiveland in de Vissershaven van Bruinisse. In
deze brief doen wij, na overleg met uw bureau, een voorstel voor uitbreiding van deze
samenwerkingsovereenkomst.

Uitbreiding overeenkomst
In overleg met medewerkers van uw bureau is gekeken naar de mogelijkheden om een damwand aan te
brengen in het verlengde van de loswal van de Vissershaven. Deze damwand maakt deel uit van het
dijkvak welke in 2013 aangepakt zou worden.

Het doortrekken van de damwand heeft voor uw dienst voordelen, omdat door de aanwezigheid van
bebouwing de dijkversterkingwerkzaamheden bemoeilijkt worden. Het doortrekken van de damwand heeft
voor de gemeente als voordeel dat er meer strekkende meters loswal beschikbaar komen.

• Voorstel contract- en aanbestedingsvorm
In het kader van de voorbereiding van de herinrichting en dijkversterking van de Vissershaven is een
ontwerp gemaakt van de uitbreiding van de damwand. Het voorstel is om op basis van dit ontwerp een
D&C contract op te stellen en vervolgens bij ca. vijf marktpartijen een prijs op te vragen, waarbij de
aannemerscombinatie voor het werk in de Vissershaven uiteraard ook wordt uitgenodigd.

Financiën
Ten aanzien van de financiën stellen wij, na het overleg met uw bureau het volgende voor.
De kosten voor het aanbrengen van de damwand inclusief bijkomende werken zijn door Grontmij geraamd
op ca. € 491.000,--. Hierin zit een bedrag van ca. € 50.000,-- geraamd ten aanzien van het op diepte
brengen van de waterbodem en het aanbrengen van een bodembescherming. Deze kosten zijn specifiek
voor de gemeente, waardoor er voor het aanbrengen van de damwand een bedrag van ca. € 440.000,--
overblijft. Het voorstel is om deze kosten te verdelen op basis van 50%-50%. Wat zou betekenen dat beide
partijen een bedrag van ca. € 220.000,-- voor het aanbrengen van de damwand zullen bijdragen. Een
eventueel aanbestedingsvoordeel wordt uiteraard evenredig verdeeld.
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Vervolgstappen
Graag zouden wij van u een schriftelijke bevestiging ontvangen ten aanzien van bovengenoemd voorstel.

De gemeente Schouwen-Duiveland zal ten aanzien van deze werkzaamheden nog overleg voeren met de
Stimulus OP-zuid. Dit is de instantie die de subsidiegelden, waarmee het project voor het grootste deel
wordt gefinancierd, verstrekt. Zij moeten ook akkoord gaan met de-extra investeringen en het voorstel voor
de aanbestedingsvorm.

Zodra wij uw schriftelijke bevestiging en het akkoord van Stimulus OP-Zuid hebben ontvangen zullen de
werkzaamheden verder worden voorbereid en aanbesteed in overleg met uw bureau.

Tenslotte
Mocht u naar aanleiding van deze breif nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer

via bovengenoemd telefoonnummer.

·wethouders van Schouwen-Duiveland,
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