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Op 15 oktober 2009 is er een overleg geweest met
van de gemeente Schouwen Duiveland, over de werkzaamheden van de

gemeente aan de vissershaven in Bruinisse.

Er is een korte toelichting gegeven op de geplande werkzaamheden aan de
vissershaven van Bruinisse. De gemeente heeft een subsidie gekregen om de
haven en het havenplateau opnieuw in te richten. Een voorwaarde hierbij is dat
de eindafrekening in juni 2011 is afgerond. Projectbureau Zeeweringen heeft in
een eerder overleg aangegeven dat het projectbureau wil meewerken aan een
vervroeging van de werkzaamheden voor het verbeteren van de steenbekledi'ng in
de haven. Tot nu toe stond deze gepland voor 2014. Om het gebied niet twee
maal te belasten is in het vorige overleg besloten om de werkzaamheden te
bundelen. De gemeente ontvangt dan het budget voor de verbetering van de
steenbekleding en neemt deze werkzaamheden mee in het contract voor
herinrichting vissershaven.· .

Het ontwerp en de bestekseisen voor de steenbekleding worden door het
projectbureau aangeleverd. .

De gemeente Schouwen-Duiveland weet nog niet de exacte omvang van de
herinrichting van de vissershaven. Dit is onder andere afhankelijk van het
verplaatsen van een aantal visserskotters naar een andere haven en de invulling
van het havenplateau. De gemeente weet eind januari meer over de definitieve
invulling van het project. Er wordt voorgesteld om begin februari wederom bij
elkaar te komen. Projectbureau Zeeweringen maakt voorafgaand aan het overleg
van begin februari een schets ontwerp van de te vervangen steenbekleding (actie.
1). Het definitieve ontwerp volgt zodra de nieuwe inrichting van de vissershaven
bij de gemeente bekend is.

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
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon

Datum
16 december 2009

Nummer
PZDT-V-I0032 ONTW

Bijlage(n)
1

Pagina 1 van 2

http://www.zeeweringen.nl


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
015120 2010 PZDT-V·10032ontw

,Ider eVers lag overleg met gemeente Schouwen-DuivÊ I

i

De gemeente verzoekt het projectbureau om de toetsing van de steenbekleding
toe te sturen aan de gemeente (actie 2).

C t ton actaeuevens:
naam functie Telefoon Email

..

Acties
1 Opstellen schetsontwerp van de te Februari 2010

vervangen steenbekleding in de
vissershaven van Bruinisse

2 Projectbureau stuurt de toetsing van de Januari 2010
steenbekleding toe aan de gemeente
Bruinisse

Naschrift:
Projectbureau Zeeweringen heeft de toetsing van de steenbekleding en de
controle toetsing (vrijgaVe) van projectbureau Zeeweringen gemaild naar
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