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Secretariaat PBZAfschrift aan

Op 25 februari 2010 is er een overleg geweest met en
van de gemeente Schouwen Duiveland, over de werkzaamheden aan de

vissershaven in Bruinisse in 2010-2011.

Contract/ Budget:
In het vorige overleg is het voorstel besproken om het budget voor de
steenbekledingen van Projectbureau Zeeweringen over te dragen naar de
gemeente zodat deze werkzaamheden opgenomen kunnen worden in het contract
van de gemeente. Hierover dient nog wel afstemming plaats te vinden, ook in
verband met bijvoorbeeld onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. PBZ komt
met een voorstel (actie PBZ). . .:
Tevens dient er tijdens de uitvoering een toetsing plaats te vinden van de nieuw
aan te leggen steenbekleding. PBZ komt met een voorstel (actie PBZ).

PBZ geeft aan dat het merendeel van de werken aanbesteed wordt middels
construct/prestatiecontracten. De gemeente geeft aan dat zij Grontmij hebben
ingeschakeld om het contract op te stellen. Waarschijnlijk wordt dit een RAW
bestek.

Voorontwerp PBZ
Projectbureau Zeeweringen heeft een voorontwerp gemaakt voor de
steenbekledingen in de haven. Dit ontwerp Wordt toegelicht. E.e.a. is nog wel
afhankelijk van de plannen van de gemeente met betrekking tot de herinrichting
van het havenplateau. De toetsingen van de waterkering zijn volgens afspraak
opgestuurd naar de gemeente.

Er dienen door PBZ nog extra boringen in de steenbekleding uitgevoerd te worden
(actie PBZ).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Pia Waterschap Zeeuwse
Eilanden
Kanaalweg 1
Middelburg
Pia Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T (0118) 62 13 70
F (0118)621993
wv:.,w.zeeweri nqen, nl

Contactpersoon

Datum
4 maart 2010

Nummer·· .
PZDT-V-I0 067 ontw .

./

Bijlagè(n)

Pagina 1 van 2



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
015155 2010 PZOT-V-10067ontw
Verslag Vissershaven Bruinisse 25 februari 2010 rr,

De gemeente bekijkt de mogelijkheid omschanskorven op het haventerrein te
plaatsen. PBZ geeft aan dat deze op zich onderdeel van de waterkering kunnen
vormen maar dat het waarschijnlijk eenvoudiger en goedkoper is om
schanskorven te plaatsen op de nieuw aan te leggen steenbekleding. Deze
hebben dan geen waterkerende functie en hoeven ook niet aan alle eisen die
daarmee samenhangen te voldoen.
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Projectbureau Zeeweringen
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De gemeente vraagt naar de mogelijkheid om het terrein deels te verhogeh. PBZ
geeft aan dat dit mogelijk is maar dat er dan wel goed gekeken moet worden naar
de stabiliteit van de bestaande damwand.

PBZ informeert naar de eigendom situatie rondom de haven, met name ter
plaatse van de loodsen. De gemeente zoekt dit uit (actie gemeente).

De container naast de loodsen is eigendom van de gemeente, deze kan verplaatst
worden. Tevens is het rooien van een stukje struweel een aandachtspunt.

Er dient nog een klein stukje damwand in de haven getoetst te worden evenals
een stukje basalt (actie PBZ).

De gemeente geeft aan dat het masterplan voor de vissershaven op 25-2-2010
vastgesteld wordtIn de gemeenteraad. De vissers zijn inmiddels akkoord met het
masterplan.

De gemeente wil het project in september 2011 afgerond hebben. Dit betekent
dat de uitvoering in juli 2011 afgerond dient te zijn. E.e.a. hangt samen met de
subsidieverlening.

PBZ geeft aan dat de planfase en het vergunningen traject bij de werken van PBZ
zeer tijdrovend is. PBZ zal een overzicht aanleveren met de benodigde
vergunningen en doorlooptijden (Actie PBZ).
Tevens zoekt PBZ uit ofhet projectgebied onder Natura 2000 valt, waardoor ook
een NB-wet vergunning moet warden verkregen.

De gemeente zal een vervolgafspraak plannen zodra de plannen van de gemeente
verder uitgewerkt zijn. Dit zal waarschijnlijk eind april zijn. (actie gemeente).

Acties·.
Actie Houder Gereed
Voorstel rondom budget PBZ 1-5-10
Voorstel toetsing uitvoering PBZ 15-4-10
Extra boringen steenbekleding PBZ afaerond
Situatie eigendom percelen haven Gemeente 1-5-10
Toetsing basalt/damwand PBZ 15-4-10
Doorlooptijd plannen/vergunningen PBZ 15-4-10
Plannen vervolgafspraak Gemeente 1-5-10
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