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ONDERWERP    

Terugplaatsen Scheldekraan 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In februari 2012 hebben wij opdracht verleend om de Scheldekraan te renoveren en te 
herplaatsen. Dit betrof destijds een rijdende en werkende Scheldekraan. In afwachting van 
de renovatie van de kades is de kraan tijdelijk teruggeplaatst op de toen nog aanwezige 
kraanbanen van 30 m. Bedoeling was om de kraan, na renovatie van de kades een 
definitieve plaats op de kade te geven. 
  
Uit onderzoek d.d. maart/april 2016 is gebleken dat de houten funderingspalen langs de 
kade dusdanig zijn aangetast dat, volgens berekeningen van een hiertoe gespecialiseerd 
bureau, het risico aanwezig is dat deze onvoldoende draagvermogen hebben om het 
gewicht van de Scheldekraan te kunnen dragen. Op basis hiervan is besloten om deze te 
demonteren en op zo kort mogelijke termijn terug te plaatsen.  
 
Bij het terugplaatsen van de Scheldekraan is ervan uitgegaan dat de constructie van de 
Scheldekraan integraal onderdeel is van de kadeconstructie. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de koppeling van de fundering van de kraan en de fundering van de kade er niet blijkt te 
zijn. Scheldekraan en kade zullen los van elkaar, ieder op een eigen fundering geplaatst 
worden. Terugplaatsen van de Scheldekraan kan vooruitlopend op het kadeherstel. 
 
Afweging varianten terugplaatsen 
De Scheldekraan is met toepassing van een Europese subsidie en sponsorgelden van 
bedrijven en particulieren gerestaureerd en herplaatst. Voorwaarde voor die financiële 
bijdragen was, dat het terugplaatsen een operationele Scheldekraan betreft en geen 
zogenaamde ‘windvaan’.  
 
Met het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier 2016 heeft u richting gegeven 
aan de definitieve locatie van de kraan. Hoewel niet expliciet benoemd wordt er uitgegaan 
dat de plaats van de kraan stationair is (niet rijdend) vóór de Machinefabriek (zie 
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Ontwikkelingsvisie, bijlage 1). Hier is voor gekozen omdat woningbouw onder een 
zwenkende kraan niet is toegestaan. De in de ontwikkelingsvisie voorgestane locatie 
maximaliseert de hoeveelheid uitgeefbare grond. 
In de tijdelijke situatie kon de kraan nog wel over 30 meter kraanbaan rijden. Om een goede 
afweging te kunnen maken, zijn in het rapport 'opstelling Scheldekraan, afweging varianten’ 
(bijlage 2, docnr. 780747) daarom de kosten van drie varianten voor het terugplaatsen op de 
definitieve plek in beeld gebracht: 
 Variant 1: stationair maar werkend: (€ 120.000,- eenmalig + € 25.000 jaarlijks 

onderhoudskosten), 
 Variant 2: rijdend over 30 m en werkend: (€ 630.000,- eenmalig + € 25.000 jaarlijkse 

onderhoudskosten) 
 Variant 3: rijdend over 200 meter en werkend: (€ 3.870.000,- eenmalig + € 25.000,- 

jaarlijkse onderhoudskosten + verlies uitgeefbare grond).  
Daarnaast is de kosten voor een vierde variant inzichtelijk gemaakt: 
 Variant 4: stationair en niet werkend (‘windvaan’): € 100.000,- eenmalig + € 5.000,- 

jaarlijkse onderhoudskosten.  
 
Overigens is inmiddels uit het proefsleuvenonderzoek gebleken dat de fundering / 
constructie van de bestaande binnenste kraanbaan dusdanig is, dat deze gebruikt kan 
worden voor variant 2. Voor die variant kunnen de éénmalige kosten worden bijgesteld naar 
€ 350.000,-.   
 
Wij hebben besloten tot het terugplaatsen van de Scheldekraan op een nieuwe fundering, 
los van de fundering van de kade, conform variant 1 (stationair maar werkend). Deze variant 
is weliswaar duurder dan de goedkoopste variant (stationair en niet werkend), echter de 
kraan is altijd werkend geweest en werkend was ook één van de voorwaarden bij de 
crowdfunding. Bovendien worden dan de eerdere gedane investeringen om de kraan 
werkend te krijgen teniet gedaan. 
Een rijdende variant wordt daarentegen niet meer voorgesteld. Dit gezien het grote verschil 
in de eenmalige kosten die daarmee gemoeid zijn én het bedrag dat in de grondexploitatie 
beschikbaar is.  
 
Voor het plaatsen van de Scheldekraan is een naast een omgevingsvergunning bouwen en 
afwijken van het bestemmingsplan ook een watervergunning vereist. Deze hebben wij 
opgestart. Alles overziend en onder voorbehoud dat de vergunningen en procedures 
probleemloos verlopen, is de planning om de Scheldekraan aan het eind van het eerste 
kwartaal van 2018 terug te plaatsen.  
 
Wij hebben een opmerking ontvangen, dat de kraan alleen gebruikt zou kunnen worden als 
deze ook kan rijden. Navraag bij een extern technisch adviseur leert dat de kraan in 
stationaire positie wel gebruikt kan worden maar dat dit wel lastiger is.  
 
Kosten, baten en dekking: 
Eenmalige kosten 
De verwachte kosten voor terugplaatsing van de Scheldekraan (in stationaire positie vóór de 
Machinefabriek/variant 1) bedragen eenmalig € 120.000,- Hierin is in de Grex 
Scheldekwartier voorzien: de kosten worden gedekt uit de post tijdelijke voorzieningen. Voor 
deze post is € 250.000,- beschikbaar vanaf 2017, welke tot op heden nog volledig 
beschikbaar is. Het budget wordt deels ingezet voor het plaatsen van de Scheldekraan op 
de definitieve plek. Het andere gedeelte is ten behoeve van tijdelijke voorzieningen bij de 
gefaseerde ontwikkeling van het Scheldekwartier (bijv. tijdelijke bouwweg en gronddepot). 
De grondexploitatie voorziet niet in dekking voor één van de varianten waarbij de kraan kan 
rijden over een afstand van 30 meter (€ 630.000,-) of 200 meter (€ 3.870.000,-). (Zie bijlage 
2). 
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Overigens is inmiddels uit het proefsleuvenonderzoek gebleken dat de fundering / 
constructie van de bestaande binnenste kraanbaan dusdanig is, dat deze gebruikt kan 
worden voor variant 2. Voor die variant kunnen de éénmalige kosten worden bijgesteld naar 
€ 350.000,-.   
 
 
 
Jaarlijkse onderhoudskosten 
Ten tijde van de oprichting van de Scheldekraan zijn er geen afspraken gemaakt over de 
jaarlijkse onderhoudskosten. Deze worden voor de Scheldekraan (voor de voorgestelde 
variant 1 ‘stationaire positie maar werkend’) geraamd op (circa € 25.000 / jaar). De 
afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten gedekt uit de grondexploitatie Scheldekwartier, 
post ‘Overige Kosten’. De jaarlijkse onderhoudskosten worden opgenomen in de begroting 
vanaf 2018 (onder product Kunst en Objecten in de openbare ruimte (programma 
bruikbaarheid openbare ruimte). In de begrotingsbehandeling is besloten dit bedrag vanaf 
2018 met € 15.000,- te verhogen (paragraaf 3.4.5) De overige € 10.000,- te verwerken bij de 
eerste kwartaalrapportage 2018. Dekking voor deze € 10.000,- wordt gezocht in de 
Jaarlijkse Onderhoudskosten Kapitaalgoederen (civieltechnische werken), zoals dit binnen 
het geheel van de opstellingen van Kapitaalgoederen Openbare Ruimte met de art.-12 
inspecteur wordt besproken. 
 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 

 
 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


