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Nummer
Datum bespreking
Tijdstip
Locatie
Deelnemers
Rijkswaterstaat

31
12 maart 2020
13:00 - 15:00

Deelnemers Levvel

Afschrift aan

1. Opening

2. Mededelingen

3.  Veiligheid en milieu

peetersb01
Typemachine
Buiten scope
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4. Samenwerking

5 .  Planning
a. Onderdelen die niet direct worden beïnvloed door de WOG HR 7.0
Het doel van dit agendapunt is bespreken wat de voortgang is op de onderdelen in die niet
worden beïnvloed door de WOG HR 7.0.
Wegens ziekte van wordt dit agendapunt niet besproken. Het onderwerp zal op de agenda
van het volgend overleg worden gezet.

b. Onderdelen die wel direct worden beïnvloed door de WOG HR 7.0
Het doel van dit agendapunt is afspraken te maken over de onderdelen die wel geraakt worden
door de WOG HR 7.0.
Aangezien dit agendapunt in een separaat overleg besproken wordt, aansluitend aan het
Contractoverleg, is dit agendapunt niet behandeld.

6.  Specifieke punten vanuit instandhouding
Geen specifieke punten.

7.  Specifieke punten vanuit technisch management

peetersb01
Typemachine
Buiten scope
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Geen specifieke punten.

9. Specifieke punten vanuit contractmanagement
a. Voortgang proces WOG HR 7.0
In de bijlage zijn de afspraken opgenomen die in het laatste directieoverleg zijn gemaakt. Deze
afspraken zijn nu ondertekend.

10. Vaststellen/ondertekenen verslagen vorig Contractoverleg

11. Actiepunten

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

itum: 9 april 2020

Namens Rijkswaterstaat, Namens Levvel,

peetersb01
Typemachine
Buiten scope
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Actiepunten

A22-02 Reactie RWS m.b.t. het verslag bijeenkomst
over energievoorziening Kornwerderzand +
laatste overleg hierover.

Einde van de
dag (12-3-
2020)

Open

A 25-03 Organiseren PFU (klein en groot comité)

13-2: klein is gepland, groot onder
voorbehoud op 12 mei

l

A 26-08 Reglosluis:
Issuelijst raakvlakken Afsluitdijk en nieuwe
slulzen/bruggen KWZ afstemmen met
overige stakeholders

13-2: wordt volgende week in KT RWS
besproken

14-11-2019 Open

A 27-12 Levvel zal de importfiles van de
certificatenmodule beschikbaar stellen.

12-03-2020 Afvoeren

A 28-02 Organogram projectteam RWS updaten en
aan Levvel verstrekken

| _____________ 09-01-2020 Open

A 28-09 Aangepaste baggerprofielen:
Opnieuw met RWS en beheerder bespreken
l.r.t. mogelijk aanwezige vervuilde grond

12-03-2020 Open

A 28-11 2-0 systeem l.p.v. 1-1 systeem:
Verslag van overleg met hulpdiensten aan
RWS verstrekken.

09-01-2020 Afgerond

A 29-05 Reactie RWS op conceptverslagen Levvel
□ver stand van zaken energievoorziening.

Einde van de
dag (12-3-
2020

Open

A 29-06 Vervolgafspraak over de energie-voorziening
inplannen.

Einde van de
dag (12-3-
2020

Open

A 29-09 Opzet maken van werkzaamheden die wel
31  maart a.s. aangeboden kunnen worden.

13-02-2020 Afvoeren

A 29-12 Tijdelijke afspraak maken over AK tb van
Wijzigingen Dam d 16 & schutsluis Den
Oever deel 1

13-02-2020 geëscaleerd

A 30-01 Levvel verstrekt level 4 planning aan RWS. 12-03-2020 Afgerond

A 30-02 Plan van Aanpak om te komen tot een
verantwoorde aanbieding WOG HR 7.0
toelichten in BOT

12-03-2020 Afgerond

A 30-03 Reageren op KBO m.b.t. PFAS 12-03-2020 Open

A 30-04 Actiepunten PFAS-overleg Inbrengen In
omgevlngsoverleg

1 _______ 12-03-2020 Open

A 30-05 Contact opnemen met Kadaster Ihkv
verplichtingen Levvel registreren Kabels en
Leidingen

H 12-03-2020 Open

A 30-06 Brief aan RWS sturen t.a.v. nachtelijke
afsluiting A7 t.b.v. aanbrengen damwanden

12-03-2020 Open

A 31-02 Overleg met RWS Inplannen l.v.m.
Installatleverantwoordelijkheid "bestaande"
Installaties van het huidige spulmlddel

[ ____________ 1 12-03-2020 Open
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Nummer Actie Actiehouder Termijn Status

A 31-03 Controleer onveilige situatie met stekeinden
in bouwput Den Oever

12-03-2020 Open
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Besluiten

1 Nummer Bes lu i t Da tum
B-01-01 Personeel van Levvel gebruikt PBM's bij een bezoek aan de Afsluitdijk.

Personeel van RWS zal dit ook gaan doen.
03-05-2018

B-01-02 Bij het contractoverleg zal gebruik gemaakt worden van een standaard agenda. 03-05-2018
B-01-03 Verslaglegging van het Contractoverleg zal om-en-om worden verzorgd door RWS en Levvel. 03 05-2018
B-01-04 Alle formele communicatie tussen RWS en Levvel gaat via de mailboxen

proiectafsluitdiik@rws.nl en postbus@lewel.eu.
BIJ alle overige communicatie worden belde mailboxen In de cc opgenomen t.b.v.
dossiervorming en archivering.

03-05-2018

B-02-01 RWS neemt deel aan de velllgheldstralningen van Levvel met haar team 17-05-2018
B-03-01 Toepassing Quattro block Is toegestaan. Een besluit m.b.t. het rlbbelpatroon wordt in

aanvulling hierop nog genomen, nadat de door Levvel aangedragen optie 10c Is getest en er
meer informatie beschikbaar is In het kader van duurzaamheid.

31-05-2018

B-03-02 Samenwerking zal worden gemeten door de aangewezen ambassadeurs samenwerking
Jaarlijks 10 Interviews in het kader van de samenwerklngsafspraken af te laten nemen met
werknemers van de andere partij.

31-05-2018

B-03-03 Er is een prlndpe-afspraak ten aanzien van het gebruiken van het RWS-Instrument
'prestatlemeten' voor dit project. Er wordt nog nader afgesproken wat er gedaan zal worden
met de uitkomsten van de prestatlemeting.

31-05-2018

B-04-01 Documenten afkomstig van andere onderdelen van RWS dan opdrachtgever dienen in het
Contractoverleg RWS Levvel behandeld te worden.

14-06 2018

B-04-02 Het format voor te ondertekenen VTW's Is vastgesteld, optimalisatie t.a.v. de wijze van
ondertekening zijn akkoord door Levvel.

14-06 2018

B-05-01 RWS en Levvel hebben als aanvulling op de samenwerkmgsregels uit  de PSU gezamenlijk een
field coach aangesteld.

28-06-2018

B-05-02 RWS en Levvel hebben samen een facilitator aangesteld voor de projectbrede verdieping van
de samenwerklngsafspraken vanuit de PSU.

28-06-2018

B06-01 Levvel gaat mee In het voorstel van de beheerder RWS om de nummering van spulgroepen
van bestaand spulmiddel aan te passen aan nummering van de beheerder.

12-07-2018

B06-02 RWS geeft goedkeuring voor grond-, beton- en weglnmetlngen. (1.1 grondonderzoek en 1.4
VGD metingen)

12-07-2018

B07-01 RWS geeft goedkeuring voor funderingsproef (Overzicht werkzaamheden binnen gebied RWS,
punt 6)

26-07-2018

B08-01 RWS geeft goedkeuring voor het per 1 september 2018 betreden van het terrein waar -
overeenkomstig paragraaf 6.2.2 van Bijlage 8 deel 6- de zonnepanelen geplaatst zullen gaan
worden door Levvel. Dit ten behoeve van de bouw van de tijdelijke kantoorlocatie van Levvel.
Levvel dient zelf met Zomerdijk vast te leggen dat Zomerdijk vanaf 1 september het perceel
niet langer zal betreden en hij Levvel toestemming geeft voor het betreden en het gebruik
van het perceel.

09-08-2018

B09-01 Het Is duidelijk afgestemd met alle betrokken partijen (RWS, Levvel, Onderaannemers) dat
enkel werkzaamheden in de spulkokers mogen plaatsvinden als de volgende maatregelen van
kracht zijn. De huidige beheerder SHERPA heeft één uitvoerder van Levvel getraind om te
mogen schakelen en de Installatie veilig te stellen (lock-Out Tag-Out - LOTO). Dit wordt
dagelijks toegepast, Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt alles veilig gesteld en einde
dag na de werkzaamheden wordt de installatie weer "teruggeven" aan de beheerder.
Er is altijd Iemand van Levvel aanwezig die getraind Is om te mogen schakelen en de installatie
veilig te stellen. De beheerder en Installatieverantwoordelijke zullen hiervan op de hoogte
worden gesteld door RWS.

23-08-2018

B09-02 In aanvulling op de definitie van Incident Nat worden ook een gezonken voer- en vaartuig van
derden of een gezonken onderdeel van voer- en vaartuigen van derden In de vaarweg van de
Infrastructuur geacht onderdeel uit te maken van de definitie van Incident Nat, één en ander
met uitzondering van een anker.

23-08-2018
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Nummer Beslui t Datum

B10-01 Vanaf 20 september gaat de frequentie van het contractoverleg naar lx per maand.
Voorwaarde om dit door te voeren is wel dat het wijzlglngenoverleg gepland wordt met een
hogere frequentie: l x  in de 2 weken.

06-09-2018

B10-02 Aanvullingen/wljzlglngen op het concept verslag van het contractoverleg worden binnen 1
week na plaatsvinden van het contractoverleg aangeleverd. Dit geldt voor zowel RWS als
Levvel.

06-09-2018

B10-03 Melden van tekortkomingen opdrachtnemer dient terstond te gebeuren. Afgesproken Is dat
'terstond' staat voor l x  per week.

06-09-2018

B l l - 01 RWS en Levvel zullen de maandbijeenkomst gezamenlijk invullen vanaf 11 oktober 2018. 20-09-2018

B l l - 02 Stand van zaken Aanvangscertiflcaat, dit punt wordt afgevoerd van de agenda 20-09-2018

B12-01 Levvel wil gebruik maken van de meetpunten en apparatuur en zal het contract van RWS
□vernemen.

04-10-2018

B15-01 Voor grotere Issues wordt In het vervolg op + -  1 A4'tje de context, probleemstelling en een
stappenplan geschetst om het Issue helderder en meer expliciet te krijgen. Op het stappenplan
wordt vervolgens ook gestuurd.

13-12-2018

B17-01 Het overzicht overlegstructuur voor samenwerking wordt goedgekeurd. 07-02-2019

B17-02 W-0046 Wijziging hydraulische randvoorwaarden Is een WOG 07-02-2019

B18-01 RWS geeft toestemming aan Levvel om het gewijzigde veriflcatievoorschrlft van dijkvak 8b
ook toe te passen voor dijkvak 8a.

07-03-2019

B18-02 RWS bevestigt op verzoek van Levvel dat de stremming van Keersluis Den Oever voor een
periode van 5 ’/a maand akkoord Is onder de voorwaarde dat Levvel zich Inspant om:
a) de exacte planning In de winterperiode aan te geven en
b) deze planning af te stemmen op de planning van het nevenproject waarin de slulskolk
wordt gerenoveerd

07-03-2019

B18-03 In aanvulling op de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van de WOG Implementatie
NEN 9997-1:2017, stellen RWS en Levvel vast dat deze Wijziging van toepassing Is op de
constructies die zijn vermeld in het memo met kenmerk ASD-VSL-0516.

07-03-2019

B18-04 Levvel en RWS spreken af dat voor toekomstige WOB-verzoeken belde omgevingsmanagers
eerste aanspreekpunt zijn.

07-03-2019

B19-01 RWS bevestigt dat de hydraulische randvoorwaarden, conform document ASD-MEM-0080-C,
akkoord zijn.

04-04-2019

B21-01 Levvel en RWS komen overeen dat de werkwijze om stilleggen van het werk formeel bij RWS
te melden In het vervolg zal zijn: Direct telefonisch melden aan de CMT van RWS (HdK).
Indien HdK niet te bereiken Is, wordt telefonisch direct de TM van RWS benaderd (RBO / EvS)
om melding te maken.

06-06-2019

B21-02 De "achtertuin" van de VMR aan de Dsselmeerzljde (zowel de vismlgratlerlvler, als het
natuurcompensatie-elland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de
belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.

06-06-2019

B22-01 Technisch management van RWS en Levvel dienen In overleg te gaan om te bepalen hoe de
Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald In ontwerprandvoorwaarden ten aanzien
van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 In contractoverleg #21  (het
meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de Dsselmeerzljde (zowel de vismlgratlerlvler,
als het natuurcompensatie-elland)).

04-07-2019

B23-01 Melden van ongevallen/lnddenten aan Opdrachtgever:
Het kernteam van RWS wordt door Levvel aan de Whatsapp groep toegevoegd die Levvel
heeft voor het melden van Incidenten. Incidenten die In de Whatsapp groep worden gemeld,
zullen binnen 24 uur middels een rapport per e-mail verstuurd worden naar de postbussen.

25-07-2019

B23-02 Clrcuton: 25-07-2019
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Nummer Bes lu i t Da tum

Het voorstel van Levvel t.a.v. Clrcuton Is voor RWS acceptabel, mits er geen extra kosten
en/of aanvullende risico's aan verbonden zijn. Het voorstel van Levvel wordt afgehecht
middels een WON.

B23-03 RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere bulspalen aan te schaffen, conform
de e-mall van WHA aan de postbus van RWS op maandag 22-07-2019, akkoord Is

25-07-2019

B27-01 DNA wordt betrokken In de vrljwilllgerspool voor presentaties en rondleidingen. 14-11-2019

B27-02 RWS Is akkoord dat voor dijkvak 8 (technisch gezien) er een ribbel van 10 cm komt. 14-11-2019

B27-03 De wijzigingen "laag laagwater" (W-0092/VTW-0034) en "dijkvak 2 en 3"  (W-0091/VTW-
0030) zullen tekstueel worden overeengekomen in separate wijzigingsformulieren. Het
Financieel Nadeel en tljdsconsequenties van deze Wijzigingen zullen worden opgenomen In de
WOG HR 7.0 (W-0046/VTW-0024).

14-11-2019

B29-01 RWS en Levvel hebben overeenstemming bereikt over de verschillen van het esthetisch
ontwerp van de dijkvakken zoals samengevat in bijlage A.

09-01-2020




