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ONDERWERP

Stand van zaken bouw school Tweemaster-Kameleon Oost-Souburg
Geachte raad,
Graag informeren wij u over de stand van zaken van de Tweemaster-Kameleon OostSouburg.
Op 18 mei jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden met betrokken partijen en is o.a.
verkend welke opties er op tafel zouden moeten komen om de fout te herstellen. Vanuit de
gemeente is aangegeven een voorstel te verwachten om eenvoudig gezegd “op te leveren
wat we hebben besteld”. De aannemer is hiermee aan de slag gegaan en dat heeft in het
overleg van 25 mei jongstleden geleid tot een principevoorstel vanuit de aannemer waarbij
de huidige opbouw wordt gedraaid en de fundering daarop wordt aangepast. Kortom, een
voorstel waarbij de fout volledig wordt hersteld. Dit principevoorstel heeft de gezamenlijke
goedkeuring van alle betrokken partijen.
Het principevoorstel biedt zicht op een spoedige hervatting van de werkzaamheden. Om
zover te komen moeten nog wel enkele stappen worden gezet. Er zal nu gerekend en
getekend moeten worden aan de aanpassing van de fundering om het gebouw weer in de
juiste positie te krijgen en een traject gestart moeten worden om de juridische en financiële
gevolgen (verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, directe en indirecte schade, kosten
voor herstel, etc.) helder te krijgen.
Voor deze stappen is wel tijd nodig en dat vraagt actieve medewerking van alle partijen om
deze tijd zo kort mogelijk te houden. De impact van deze situatie is immers groot en alle
partijen onderschrijven het belang om zo snel mogelijk een mooie nieuwe school op te
leveren. Zodra wij zicht hebben op de nieuwe planning zullen wij dat met u delen.
In het belang van alle betrokken partijen is, nu een principeoplossing in beeld is, het zaak
om snel concrete stappen te zetten en deze fase zo snel mogelijk achter ons te laten. Dat is
ook de afspraak die in het overleg van afgelopen woensdag is gemaakt.
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Wij houden u uiteraard op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar
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