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Raadsinformatiebrief stand van zaken groot onderhoud Sloebrug.

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding
In 2015 is door de provincie aangegeven dat er groot onderhoud aan de Sloebrug
noodzakelijk is. In 2015 was er geen financiële ruimte om dit te realiseren. Het noodzakelijke
groot onderhoud is gemeld in de kadernota. De uitvoering van het werk heeft nooit ter
discussie gestaan. Vervolgens zijn de hiervoor noodzakelijke middelen opgenomen in de
begroting 2017, is dit besproken in het TPO en heeft de gemeenteraad vervolgens
ingestemd met de begroting. Daarna is ten behoeve van de uitvoering van het groot
onderhoud de aanbesteding voorbereid en de nota ter mandatering aan het college van
B&W voorgelegd. De provincie is na besluitvorming over de begroting zeer voortvarend
gestart met de aanbesteding. Dat was ook nodig omdat de uitvoeringsperiode verbonden is
met de jaarlijks kanaalpeilverlaging van 6 weken, beginnende 8 weken voor Pasen en
eindigend 2 weken voor Pasen

Stand van zaken groot onderhoud Sloebrug
Conform afspraak is er in 2017 gestart met het conserveren van de Sloebrug in opdracht
van de Provincie Zeeland.
Dit werk bestaat uit 3 fasen: onderzijde dek (fase 1). De uitvoeringsperiode van fase 1 heeft
gelopen van 27 februari 2017 tot en met 31 maart 2017. Deze heeft gelijk gelopen met de
verlaging van het peil in het Kanaal door Walcheren.
Fase 1 en 2 zijn inmiddels gestart. Door de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden
van fase 1 en 2 vertraagd. Tevens is de steigerbouwer in gebreke gebleven. Deze is
inmiddels door de hoofdaannemer in gebreke gesteld.
Volgens de geactualiseerde planning zou fase 3 (zuidzijde) maandag 13 april 2017 starten.
Door de eerdere vertraging zou de uitloop van deze fase uitlopen tot na de paasdagen.
Dit zou zeer nadelige gevolgen hebben voor de beroepsvaart, de cruisevaart en de
recreatievaart.
Om deze reden is fase 3 uitgesteld tot in 2018 wanneer dit gelijk kan met de jaarlijkse
verlaging van het peil in het Kanaal door Walcheren.
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Conform besluit B&W (nota 816589) en onder voorbehoud van goedkeuring van de
toezichthouder in kader van het traject art. 12 stellen we voor om de programmabegroting
2018 te wijzigen en het budget van € 200.000 aan te merken voor het resterende deel van
het groot onderhoud Sloebrug.
De budgetoverheveling wordt meegenomen in het RvS jaarrekening 2018
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