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Onderwerp ASD-COR-0355 (Wijzigingen Opdrachtgever D-VMR (deel Uw kenmerk
ASD-COR-03552))

Geachte heer

Op 11 mei 2020 jl. ontving ik in goede orde uw e-mail met als bijlage de brief met
kenmerk ASD-COR-0355 waarin u reageert op de brief van Opdrachtgever van 10
april 2020 (kenmerk 3850990).

In reactie hierop laat de Opdrachtgever u het volgende weten.

2. WPG D-VMR deel B "Aanvullende Hydraulische Randvoorwaarden
Waddenzeezijde D-VMR"

Zoals al eerder bij e-mail van 24 april 2020 aan u verstrekt, gaat bijgaand het
document "Opstellen ontbrekende hydraulische randvoorwaarden project
Afsluitdijk" van Deltaris met kenmerk 11201202-004-HYE-0010 van 16 april 2020
(kenmerk RWS HB 3857561) en bijbehorend Excel document met kenmerk HB
3857564. Wat betreft uw vraag wat de contractuele status is van de aanbeveling
om ter bepaling van de belastingen uit te gaan van een loodrechte invalshoek, laat
Opdrachtgever u weten dat voor wat betreft de aanvullende Hydraulische
Randvoorwaarden de loodrechte invalshoek gehanteerd moet worden en dit
derhalve als een contract-eis moet worden aangemerkt. Opdrachtgever verzoekt
Levvel om de consequenties hiervan mee te nemen in het Voorstel tot Wijziging D-
VMR als onderdeel van het proces "slice the elephant" waarover Opdrachtgever en
Levvel op dit moment in het kader van HR 7.0, in gesprek zijn.

De door Levvel gedane observaties met betrekking tot de nieuwe gegevens van
Deltares zijn juist. De verschillen zijn inderdaad niet van belang zolang de nieuwe
gegevens aanvullend worden gebruikt. Voor de traceerbaarheid is het wel
noodzakelijk om in de Uitgangspuntennotitie goed te beschrijven wat de herkomst
is van de verschillende HR en op welke wijze deze zijn afgeleid.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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