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ONDERWERP

Stand van zaken terugplaatsen Scheldekraan en vervolg aanvraag omgevingsvergunning project 
‘Scheldekraan – Jan Weugkade’ door Gemeente Vlissingen.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 19 december 2017 hebben wij besloten (registratienummer 780329) om de 
Scheldekraan definitief terug te plaatsen in stationaire maar werkende positie voor de 
Machinefabriek. Dit hebben wij gedaan op basis van een variantenstudie waarbij de 
verschillende bijbehorende kosten in beeld zijn gebracht. Op 20 januari jl. hebben wij u 
hierover schriftelijke geïnformeerd (raadsinformatiebrief met kenmerk 280324/780410). Via 
deze weg informeren wij u over de stand van zaken op dit moment. Tevens informeren wij u 
in deze brief over de vervolgstap in de procedure aanvraag omgevingsvergunning. Bij brief 
van 9 februari 2018 (kenmerk 819439/829146) hebben wij u geïnformeerd over 
bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning.

1. Terugplaatsen Scheldekraan

Context Scheldekraan
Uit onderzoek in maart/april 2016 is gebleken dat de houten funderingspalen onder de Jan 
Weugkade ernstig zijn aangetast. Volgens berekeningen van een hiertoe gespecialiseerd 
bureau, is het risico aanwezig dat deze onvoldoende draagvermogen hebben om het 
gewicht van de Scheldekraan te kunnen dragen. Op basis hiervan hebben wij destijds 
besloten om de Scheldekraan te demonteren en – na herstel van de kadeconstructie - terug 
te plaatsen.

In de oorspronkelijke situatie was de fundering van de Scheldekraan onlosmakelijk 
onderdeel van de kadeconstructie. Bij het maken van het ontwerp - van zowel de 
kadeconstructie als de funderingsconstructie voor de Scheldekraan – is gebleken dat in de 
toekomstige situatie deze koppeling niet noodzakelijk is. In onze brief aan u van 20 januari jl. 
hebben wij aangegeven dat wij op basis hiervan besloten hebben om de kraan -
vooruitlopend op het kadeherstel – terug te plaatsen.
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Terugplaatsen
Uitgangspunt bij het terugplaatsen is dat de bestaande, aangetaste palen onder de 
kadeconstructie gehandhaafd blijven en dat de nieuwe funderingspalen tussen de oude 
geplaatst worden. Het definitief ontwerp van de funderingsconstructie en de bijbehorende 
constructieberekeningen zijn afgerond. Tevens zijn de benodigde vergunningen 
(watervergunning & omgevingsvergunning) en beschikkingen (bodemsanering) in procedure 
gebracht dan wel verleend. Hierover later in deze brief meer.

Duikonderzoek
De afgelopen weken heeft aanvullend duikonderzoek plaatsgevonden. Allereerst om 
objecten / obstakels in beeld te brengen op de plaats waar de nieuwe kade wordt 
gesitueerd. Ten tweede om de exacte positie van de palen onder de Jan Weugkade in beeld 
te brengen ten behoeve van het aanbrengen van de nieuwe funderingspalen van de 
Scheldekraan.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de palen onder de kade dusdanig scheef staan, dat het 
inpassen van de nieuwe funderingspalen voor de Scheldekraan niet mogelijk is. Voor het 
aanbrengen van deze palen moet een aantal palen van de kadeconstructie getrokken 
worden. Het trekken van de palen veroorzaakt risico’s op instabiliteit en daarmee de kans op
instortingsgevaar. Om dit risico te beperken wordt de Scheldekraan pas teruggeplaatst na 
het aanbrengen van een deel van de definitieve kadeconstructie (verankerde stalen 
damwand). De funderingen van kade en de Scheldekraan blijven onafhankelijk van elkaar, 
alleen de werkvolgorde verandert. Eerst wordt een stuk van de nieuwe kade - ter hoogte van 
de locatie van de kraan - aangebracht en verankerd, daarna wordt de fundering van de 
kraan gerealiseerd waarop de Scheldekraan wordt teruggeplaatst. Op basis van deze 
nieuwe inzichten gaan we uit van terugplaatsen in de periode oktober-december 2018. 

Reactie artikel 12 inspecteur inzake meerkosten werkende kraan t.o.v. windvaan
In onze brief van 20 januari jl. hebben wij u tevens geïnformeerd dat wij hebben besloten om 
de Scheldekraan stationair, maar werkend terug te plaatsen. De artikel 12 inspecteur heeft 
het verschil in de jaarlijkse onderhoudskosten tussen een werkende en niet werkende kraan 
ter discussie gesteld. Op basis van de gesprekken hierover, zal beoordeeld worden hoe hier 
mee om te gaan.

2. Procedure aanvraag omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning met bijbehorende planologische procedure is noodzakelijk om de 
Scheldekraan op de definitieve locatie mogelijk te maken. 

In de brief d.d. 9 februari 2018 hebben wij aangegeven dat de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning is gepubliceerd. Gedurende 6 weken, van 15 februari t/m 28 maart 
2018, heeft de aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerp-beschikking en de 
ruimtelijke onderbouwing ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen 
ontvangen. Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen hebben aangegeven geen 
opmerkingen te hebben en geen zienswijze in te dienen. 

Er is geen aanleiding om planologische medewerking te onthouden aan de gevraagde 
omgevingsvergunning ten behoeve van het plaatsen van Scheldekraan op de Jan 
Weugkade. Wij zijn dan ook voornemens over te gaan tot het verlenen van de  
omgevingsvergunning ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’. 

Op grond van uw besluit van 27 januari 2011 (bijlage 1, onder 2) over het niet eisen van een 
verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad op grond van de Wabo, zijn 
burgemeester en wethouders in beginsel bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
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De door u vastgestelde procedure voorziet erin, dat na afloop van de terinzagelegging de 
aanvraag, met de eventuele zienswijzen, opnieuw aan u wordt toegezonden. U wordt 
daarom nu in de gelegenheid gesteld, binnen een termijn van 14 dagen (uiterlijk 18 april 
2018), aan te geven of u de beslissing over de afgifte van de verklaring van geen 
bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd wil zien. Mocht tenminste ¼ deel van het 
aantal raadsleden die wens te kennen geven, dan wordt de beslissing over de verklaring van 
geen bedenkingen aan de raad voorgelegd.
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met E. Jasperse, tel. 
487367.

Wij vertrouwen erop 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


