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Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg d.d, 14 december 2011 tussen de
gemeente Borsele, het waterschap Scheldestromen, watersportvereniging De Val
en Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) is er op maandag 19 december 2011 ambtelijk
overleg geweest om de details rond de inrichting van het havenplateau te
Hoedekenskerke te bespreken.

De opties voor het wachtlokaal zijn:
• Verplaatsen op het havenplateau
• Sloop
De optie voor het verplaatsen naar de binnenzijde van de waterkering wordt door
SGB niet verder meer onderzocht.

In het overleg komt naar voren dat de verplaatsing van het wachtlokaal nog niet
zeker is. Enerzijds wordt gewacht op het standpunt van de watersportvereniging
die het wachtlokaal moet renoveren, anderzijds dient er op bestuurlijk niveau nog
overleg plaats te vinden voor het budget voor de verplaatsing (actie Borsele
naar provincie Zeeland).

Het wachtlokaal moet geplaatst worden op een plateau dat hoger aangelegd
wordt dan de rest van het havenplateau. Het waterschap heeft als eisen dat er
voldoende ruimte blijft om met materieel over het plateau te kunnen rijden en dat
een toekomstige dijkverzwaring mogelijk blijft. Hierdoor dient het wachtlokaal
minimaal 5 meter uit de insteek van de nieuwe steenbekleding te blijven.
Rinus de Bart geeft aan dat de verplaatsing op het havenplateau nog in detail
bekeken wordt met de bovengenoemde eisen van het waterschap (actie 5GB).
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Projectbureau Zeeweringen wijst aanwezigen erop dat het contract al
gepubliceerd is en dat door de onduidelijkheid rond de verplaatsing de
aanbesteding uitgesteld moet worden. Projectbureau Zeeweringen zal het
contract wijzigen en een vergroot plateau opnemen zoals in het bestuurlijk
overleg d.d. 14 december 2011 is afgesproken (actie PBZ).

Afgesproken wordt dat uiterlijk op 6 januari 2012 er uitsluitsel moet zijn over het
wel of niet verplaatsen dan wel slopen van het wachtlokaal. Op dat moment kan
Projectbureau Zeeweringen het contract nog aanpassen zonder dat daar kosten
voor meerwerk aan verbonden zijn.

Actie Houder Afgehandeld
Overleg met provincie over budget verplaatsen Borsele December 2011
wachtlokaal
Technische mogelijkheden verplaatsen op 5GB 6 Januari 2012
havenplateau bekijken
Opnemen vergroot plateau in contract PBZ December 2011
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