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• Onderwerp, : herstel strandjes Hoofdplaat en Port Scaldis

Beste

Hierbij een afschrift van de opzet van het herstel van de strandjes.

De voorgestelde volgorde lijkt logisCh; het voorstel is om het werk z.s.m. ~e laten
beginnen en dit financieel verder per deClaratie door de aannemer - met een contro ..
Ie van de beheerder - verder te laten lopen.

Zo nodig gaarne een reactie.

MetW/i.9r .
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Aanleiding.

De uitgevoerde glooiingwerken en met name het aanleggen van de teel1COnstructies etc:. hebben
de aanwezige strandjes voorHoofdplaat an Port Scaldls aanzienlijk verlaagd. Hiervoor zijn
opmetingen verriCht; de zanclvar1iezen bedragen resp. 2.500 ma en 1.000 ."a,. .

Voor het wederom aanbrengen van dit zand Jigt het, gezien de oorzaak van deze verliezen voor .
de hand om zowel structurele erosie als zandverties door de werken te compenseren. Daarmee
is er een co-productie tussen de gemeente (vanuit de recreatie) en het ~jeQburelu in beeld ..
Wanneer de regio zich verder bekommert over de begeleiding van de uHVOering ete. dan krijgt
het waterschap als beheerder de mogefükheid om hierin z'n bUdrage te leveren~

Uitwerking.

Voor het herstel van de strandjes is het het meest emeiint om gebRlIk te maken van d8 nog
aanweZige uitvoenngspJoeg op de werken en d8 (tijdelijke) Infrastructuur. Dit om schadevrij het
werk te kunnen uitvoeren, alsmede op de oplevering daadwerkelijk te kunnen afronden. Daarbij
(joet ziCh vanuit het kustbeheer de omstandigheid voor. dat gebruik kan worden gemaakt van
vrijkomend zand op een aantal Noordzeedijken van de beheerder. Dit zand,is tot grote hoogte
opgewaaid op glooiingen en paden en belemmert daar de gewenste transporten. Hiermee
vervaR een kostprijs van het voor het herstel benodigde zand.

Kostenraming.

Bij de opzet van de kostenraming is uitgegaan van: laden vervoeren over de weg 8n verwerken
op strand. Afhankelijk van de rij-afs"nd kunnen er per auto dag 1Q..18vrachten worden
vervoent Inclusief BTW Is de raming als volgt: .

herstel strandje Hoofdplaat 2.500 ma bedrag
~ herstel strandje Port Scaldis 1.000 mi . bedrag
- totaal geraamd incl. onvoorzien ca 10 %

137.600,-
- 12.800,-
150.500,-

Als bijdrage wordt voorgesteld een 50 I SOverdeling tussen gemeente OoStburg en h8t
Projectbureau. Zonder tegenbericht kunnen de werken MA 26 oktober a.s. aanvangen.
Oostburg. 23 oktober 1998.
OPro.
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Bijlage opzet van kosten.

Herstel strandje HOOfdplaat

Uitgangspunten:

~ benodigd voor herstel = 2.500 ma
beschikbaar stellen zand op de zeedgk van GrDede-Bad
vervoer: 5 auto's à 10 vr.ldag ê 10 mS yr. = 500 maldag ,

Kostprijs:

laden rups kraan 40 uur à
vervoer auto's'; 200 uur à

.. verwerken laadschop: 40 uur ê

.. onvoorzien en afronding :

.. B.T.W.17~%

f 100,-
~ 110,-
- 80,-
ca 10%

III I 4.000,-= - 22.000,-
III - 3.200,-,
:It .. 2.800,-

I 32.000,-
.. 5.800.-

137.800,-
.. totaal

is per m3 f 15,-

Herstef strandje Port Scaldis

Uitgangspunten:

benodigd voor herstel =
.. beschikbaar stellen zand op de zeedijk van Groede-8ad
- vervoer: 4 auto's à 16 vrJdag à 10 ms yr. =

1.000ms

640mafdag• Kostprijs:

.. Iaden rupskraan 16 uur à
• vervoer auto's: 64 uur à
- verwerken laadschop; 16 uur ä
~ onvoorzien en afronding :

f 100,-
~ 110,-
- SO,-
ea 10%

= f 1.600,-= 7.040,-
= .. 1.280,-
= 1.Q80,-

1 11.000,-teoe-
I 12'.900,-

.. B.T.W. 1714 %

- totaal

Totaal geraamd voor belde werken
150.500,-
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