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LEvyr iRijkswaterstaat
Mïnfsten'e van Infrastnictuttren Waterstaat

verslag Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer 23
Datum bespreking 25 juli 2019
Tijdstip 10:00 - 12:00 uur
Locatie Kantoor Levvel, Stontelerweg 1, Den Oever

Stevin

1. Opening
opent de vergadering om 10.00 uur.

2. Mededelingen
a) Binnenkort worden 6 Levvel-blocs voor het kantoor van RWS in Utrecht geplaatst ter

promotie van Project Afsluitdijk. Daarnaast worden er een golfgoot en informatieschermen
in de ontvangsthal van het kantoor van RWS geplaatst. De Levvel-blocs zullen na afloop
worden aangeboden aan het AWC.

3. Veiligheid en milieu
a) Milieu incident: lekkage gljeslang

Op dam D15 is een olieslang van een kraan geklapt. De olie is op de stenen
terechtgekomen, maar niet in het water. De stenen en olie zijn door Levvel opgeruimd. Het
incident heeft geen grote impact gehad;

b) Melden ongevallen e.d. aan Opdrachtgever
RWS wil graag procesafspraken maken over hoe ongevallen en incidenten op een
gestructureerde wijze aan RWS worden gemeld. Levvel stelt voor om het kernteam van
RWS aan de Whatsapp groep toe te voegen die Levvel heeft voor het melden van
incidenten. Incidentrapporten die in de Whatsapp groep zijn gemeld, moeten binnen 24 uur
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per e-mail verstuurd worden naar de postbus. Levvel zal dit proces binnen 1 week
inregelen (Actie:

c) CQmBiimeQtj]aac-mgos§Q !aa_L£yygl_QP.de±Quwpiaats
□laakt complimenten naar de meOsen van Levvel op de bouwplaats. Hij haalt daarbij

een voorbeeld aan van vorige week, toen |, | en een
rondje werk deden. was direct Da het parkeren van de auto ter plaatse om
aan te geven dat de bezoekers zichzelf eerst hadden moeten melden bij

Samenwerking
a)

b) Vorige week heeft een goede sessie tusseO RWS, IL&T en Levvel plaatsgevonden. Hierbij is
nagedacht over procesverbeteringen. Et zijn diverse concrete punten benoeEDd die verder
uitgewerkt zullen gaan worden. Ook goed om een fors aantal aanwezigen uit verschillende
teams van Levvel gezien te hebben;

c) Levvel geeft aan dat het WOG HR proces goed verloopt, maar dat Levvel wel een signaal
wil afgeven dat de snelheid van handelen omhoog zal moeten. Vanaf de tweede helft van
augustus, na de vakantieperiode, zal het een stuk drukker worden. Levvel heeft een zorg
over of we dit met zijn allen kunnen bijbenen. Er zal tijdig bijgestuurd moeten worden op
het moment dat we merken dat benodigde besluitvorming niet op tijd wordt genomen.

Sterker. Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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buiten scope

b)

buiten scope

buiten
scope

Specifieke punten vanuit omgevingsmanagement7.
a)

buiten scope

Sterker. Trots RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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buiten scope

b) Issue Dijkversterking IJsselmeerzijde
Reactie van Levvel is gisteren per mail aan RWS aangeboden. RWS geeft aan dat er in
beginsel geen mogelijkheid meer is om deze manier van toepassen van dijkversterking
tegen te houden. Er bestaat een mogelijk imagorisico en een vraag m.b.t. wanneer nog
wel/niet meer wordt voldaan aan het EPvE. Hieraan dient meer aandacht besteed te
worden in het Omgevingsoverleg. Door RWS is een aantal aandachtspunten benoemd voor
de eisinterpretatie en de validatie. Dit zijn aandachtspunten waarover RWS en Levvel in
gesprek moeten gaan.

c) Voorwaarden verstrekking persoonsgegevens en voorwaarden verwerking
persoongegevens - Bijlage 4
De bijlage zal worden ondertekend.

d)

e)

0 Vergunningaanvraag Keersluis KWZ

Sterker.  Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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buiten
scope

8. Specifieke punten vanuit contractmanagement
a) Actualiseren "Besluiten-/afspraken-/wiiziqinqenliist" in het kader van de WPG HR 7.0

De lijst is door bijgewerkt en vanmorgen aan RWS verstuurd. RWS gaat deze bekijken
en zal eventuele opmerkingen hierover terugkoppelen;

buiten scope

c)

buiten scope

f) fifisliS5ingfirL£QDdQin±IR;
RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere buispalen aan te schaffen,
conform de e-mail van aan de postbus van RWS op maandag 22-07-2019, akkoord is
(Besluit B 23-02).

9. Vaststelling verslag vorige Contractoverleg
Het verslag van contractoverleg #22 wordt vastgesteld en ondertekend.

10. Actiepunten
De actiepuntenlijst is besproken en bijgewerkt.

11. Rondvraag

buiten scope

b)
buiten scope

i i ■ n Sterker. T rots RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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12. Sluiting
sluit de vergadering om 12.30 uur

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Vaststelling

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

Datum: 22 augustus 2019

Bijlagen:
1 ) Voorwaarden verstrekking persoonsgegevens en voorwaarden verwerking

persoongegevens - Bijlage 4;
2) Afspraken managementoverleg 17 juli 2019 - Bijlage 7

Samen ,  Sterker. Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Actiepunten

buiten

Samen  Sterker. Trots RWS bedrijfsvertrouwelijk
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| Nummei Actie Act iehouder Termi jn Status

A21-09

A21-10

A22-01

A22-02

A22-03

A22-04

A22-05

A22-06

A23-01

A23-02

A 23-03

A 23-04a

Lukas Meursing 01-09-2019 Open
A 23-05

A 23-06

A 23-07a

02-08-2019 Open

Samen  Sterker. Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Besluiten

■ Nummer Besluit Datum
B-01-01

B-01-02

B-01-04

17-05-2018
B-03-01

B-03-02

■■
B-03-03

■■■■
J _____________

1 _________ >- _

i

B06-02 RWS geeft goedkeuring voor grond-, beton- en weginmetingen.
(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 spuikokers 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

23-08-2018

Samen  Sterker. Trots. RWS bedrijfsvertrouwelijk
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1 Nummer Besluit Datum
en de installatie veilig te stellen. De beheerder en installatieverantwoordelijke
zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door RWS.

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

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 wijzigingenoverleg
gepland wordt met een hogere frequentie: lx in de 2 weken.

06-09-2018

B10-02 Aanvullingen/wijzigingen 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 lx per week.

06-09-2018

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

20-09-2018

Bl l -02 Stand van zaken Aanvangscertificaat, 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 overnemen.

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

I ___________

RWS geeft toestemming aan Levvel om het gewijzigde verificatievoorschrift 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 ’/z 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 neven project waarin de
sluiskolk 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 beide
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 CM 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

821-02 De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier,
als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het
verminderen van de belastingen ais 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

04-07-2019

Samen Sterker. Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
Pagina 12 van 13



Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer Besluit Datum

__________

ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddei VMR, ten
gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de
“achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als
het natuurcompensatie-eiland)). _____________ |

B23-01 Circuton:
Het voorstel van Levvel t.a.v. Circuton 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.

25-07-2019

B23-02 RWS bevestigt dat het voorstel van Levvel om zwaardere buispalen aan te
schaffen, conform de e-mail van WHA aan de postbus van RWS op maandag
22-07-2019, akkoord is

25-07-2019

Samen  Sterker. Trots. RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden
IJsselmeerzijde

Op 25 april 2019 en 27 mei 2019 zijn afspraken gemaakt over de WOG HR 7.0. Als
vervolg op deze afspraken, zijn op 1 juli 2019 aanvullende afspraken gemaakt over dit
onderwerp. Deze afspraken zijn opgenomen in dit document en nummeren door ten
opzichte van de eerder gemaakte afspraken. Dit document zal integraal worden
opgenomen in het verslag van het Contractoverleg van 25 juli 2019. Vooruitlopend
hierop bevestigen partijen dat deze afspraken als volgt zijn.

Afspraak 20:

RWS en Levvel maken een algemene procesafspraak om in de toekomst efficiënt te
kunnen omgaan met veranderingen in de uitgangspunten voor het ontwerp:
Er wordt een tweewekelijks 'dashboardoverleg' ingesteld waarin de voortgang in het
vervaardigen van de Definitief Ontwerpen van de verschillende objecten, inclusief de
issues die daarin spelen, wordt besproken om snel overeenstemming te krijgen over de
te hanteren uitgangspunten en te nemen besluiten (e.e.a. conform bijlage 1). De
deelnemers aan het dashboardoverleg zijn:

Afspraak 21:

Afspraak 14 (gemaakt op T7 mei 2019) luidt als volgt:

Afspraak 14

Levvel analyseert de gevolgen van de afspraken in dit document voor de
managementsamenvatting van de Projectplanning. Deze 1* analyse Is ulterlljk 1 juli 2019
gereed.
Op basis van deze analyse zullen RWS en Levvel ulterlljk 12 juli 2019 In een eerste
iteratleslag gezamenlijk bepalen welke maatregelen nodig zijn om vertraging te
beperken. Hierna zullen meerdere iteratieslagen volgen.
Uitgangspunten hierbij zijn:

i. RWS en Levvel zullen samen bekijken In hoeverre het aanpassen van de P85-
waarde van de Projectplanning, buffers, floot, contractuele randvoorwaarden
en EMVt-BPKV beloften nodig en/of wenselijk is om vertraging te beperken.

ii. Mitigerende maatregelen worden integraal beschouwd. Hiermee wordt het
volgende bedoeld: als een maatregel op zich niet leidt tot het gewenste effect,
kan hij worden gecombineerd met één of meer andere maatregelen in andere
werkpakketten om alsnog het gewenste effect te bereiken.

In afspraak 14 wordt indirect verwezen naar de afspraken 12 en 13 waarin staat vermeld
dat de bouw van de spuikokers van Nieuw Spuimiddel minimaal een jaar wordt
uitgesteld. De initiële gevolgen voor de managementsamenvatting van de
Projectplanning zijn door Levvel geanalyseerd en in kaart gebracht.
Vooruitlopend op de l e iteratieslag, waarvan is afgesproken dat die voor 12 juli 2019 is
uitgevoerd, heeft Levvel de belangrijkste 'planningsknoppen' (zie bijlage 2)
geïnventariseerd. RWS zal deze planningsknoppen voor 12 juli 2019 beoordelen. RWS en
Levvel zullen uiterlijk 17 juli 2019 samen komen tot een lijst van knoppen met
bijbehorende effecten die toegepast kunnen worden in de nieuwe Projectplanning.



Afspraak 22:
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Bijlage 1: Sheets werking Dasboa rdoverleg

LEV j ------------------------------------------------------------------

DO DASHBOARDS
• Levvei en RWS willen zorgdragen voor een kortcyclischer opvolging van

interpretatieverschillen en discussies, opdat per object sneller gekomen wordt tot een
vaststaande set aan uitgangspunten en interpretaties ('freeze') voor het DO.

• Om daaraan te werken gaan Levvei en RWS werken aan de hand van zgh. DO
dashboards. Per object (of samenhangende groep van objecten) stelt Levvei een
dashboard op waarin Is samengevat:

✓ Welke eisen, interpretaties, randvoorwaarden en raakvlakken inzichtelijk dienen te
worden gemaakt en/of afgestemd dienen te zijn om tot een DO te komen;

v Welke andere documenten en producten gereed dienen te zijn om tot een DO te
komen

✓ Wat de voortgang is op elk van genoemde onderwerpen.

LEVVTi -----------------------------------------------------------------

DO DASHBOARDS(Z)
• Levvei en RWS nchten per DO vanaf 1 juli een twee-wekelljks dashboard overleg in,

waarin technisch mngt en contractmngt samen bespreken wat de voortgang is, welke
bottlenecks er zijn en waar noodzakelijk c.q. gewenst beslissingen nemen om
eenduidigheid te bereiken.

■ Doel van het dashboard overleg is om:
• Zo spoedig mogelijk te komen tot een 'freeze' van uitgangspunten en interpretaties

• Eventuele bottlenecks op te lossen
• Beslissingen te nemen over issues die opkomen voor c.q. na het freeze moment.

LEVVTl

DO DASHBOARDS(3)
Indien er bottlenecks zijn die tot veel vertraging leiden, danwel indien er na het
'freeze' moment sprake Is van nieuwe Issues die het gereedkomen van een DO
blokkeren, neemt het dashboard overleg ten aanzien van dat issue en besluit conform
onderstaande besllsladder:

4 H«i4 KSu* wx dl GOC:'
sa i ’ IMwng vöfi .J<i eisen



Bijlage 2: Memo ontvlechten NSM spuigroepen (Planningsknoppen)



LELY’S ERFGOED VEILIGGESTELD

Memo

Aan RWS
Kopie aan MT Lewel
van Team WOG HR

Datum 20-jun-2019
Documentnr. ASD-NOT-0647
Blad 1 van 2

onderwerp Ontvlechten NSM Spuigroepen (planningsknoppen)

Op verzoek van RWS heeft Lewel de bouw van de spuikokers van NSM minimaal een jaar uitgesteld
met als doel het uitwerken van een nieuw ontwerp gebaseerd op de HR 7.0. Uitstel van de bouw van
NSM spuimiddelen heeft ook consequenties voor de planning van de overige objecten als gevolg van
diverse voorwaarden die volgen uit de eisen en EMVI beloften. Lewel heeft een eerste inventarisatie
op hoofdlijnen uitgevoerd van de voorwaarden die aangepast zouden kunnen worden om de
vertraging te beperken. Deze zal gezamenlijk met RWS verder ingevuld moeten worden.

Algemeen
Objecten uit BD halen

o SBS aanpassen en pas realiseren in onderhoudsfase
Eisen gesteld aan BD aanpassen

o Periode voor verstrekken Certificaat verkorten
o Proceseisen aanpassen / activiteiten of producten doorschuiven na BD

Buffers OG in planning verkorten / laten vervallen

Beschikbaarheidsfuncties
Eisen gesteld aan afvoeren water gedurende de realisatiefase aanpassen

o Eis m.b.t. handhaven huidige spuicapaciteit loslaten of verruimen
o Inzetten NSM pompen t.b.v. halen afvoercapaciteit in realisatiefase
o Eis t.a.v. binnen 48 uur spuicapaciteit garanderen loslaten
o Eis t.a.v. maximaal één spuigroep tegelijk buiten gebruik in KWZ loslaten

Eisen gesteld aan laten passeren wegverkeer gedurende de realisatiefase aanpassen
o Eis t.a.v. maximaal één verkeersfasering op één locatie verruimen
o Aantal Kinderdagen verruimen
o Eisen m.b.t. beperkingen wegafsluiten tijdens vaarwegafsluitingen verruimen
o Logistieke EMVI beloftes verruimen of loslaten

Eisen gesteld aan laten passeren scheepvaartverkeer aanpassen
o Periode waarin stremmingen mogelijk zijn verruimen (recreatieseizoen)

Eisen gesteld aan keren hoog water aanpassen
o Periode waarin geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die de waterveiligheid

negatief beïnvloeden (stormseizoen van 1 oktober tot 31 maart) aanpassen, of
voorwaarden bepalen waaronder het wel mag

Overige
MKI eisen verruimen/aanpassen

o MKI eisen verruimen waardoor asfalt ook in de winter aangebracht kan worden (geen
LEAB)

Sterker. Trots.



LELY'S ERFGOED VEILIGGESTELD

Datum 20-jun-2019
Documentnr ASD-NOT-0647
Blad 2 van 2

Inkooppakketten opknippen
o O.a. stalen schuiven, cilinders, terugslagkleppen opknippen in kleinere deelpakken
o Inkopen in Europa i.p.v. China beperkt levertijden

Bediening en voeding object onafhankelijk maken
o Aanpassen voeding, transformatoren en bieding zodat deze BSM, NSM en keersluizen

onafhankelijk kunnen voorzien
Het onafhankelijk maken van de diepe bouwkuip van de NSM pompen

o A2 en D2 onafhankelijk maken van A3 en D3
Uitbreiden droogzetvoorzieningen

o Meer spuikokers tegelijkertijd renoveren
Vergunningen

o Buffers verkorten / laten vervallen
o Doorlooptijden met IL&T verkorten
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Afspraken RWS-Levvel over de WOG Hydraulische Randvoorwaarden
IJsselmeerzijde

Op 25 april 2019, 27 mei 2019 en 1 juli 2019 zijn afspraken gemaakt over de WOG HR
7.0. Als vervolg op deze afspraken, zijn op 17 juli 2019 aanvullende afspraken gemaakt
over dit onderwerp. Deze afspraken zijn opgenomen in dit document en nummeren door
ten opzichte van de eerder gemaakte afspraken. Dit document zal integraal worden
opgenomen in het verslag van het Contractoverleg van 25 juli 2019. Vooruitlopend
hierop bevestigen partijen dat deze afspraken als volgt zijn.

buiten
scope

Afspraak 25: Planning

In navolging van afspraak 21  d.d. 1 juli 2019 en afspraak 14 d.d. 27 mei 2019 heeft
Levvel op basis van de uitgevoerde l e analyse en inventarisatie van 'planningsknoppen'
gezamenlijk met RWS een prioritering van maatregelen geïnventariseerd. De
maatregelen hebben geleid tot een conceptplanning (variant 3 'loslaten EMVI beloften en
verkeersfaseringseisen') dat op het planningsniveau van de management samenvatting
mogelijk leidt tot een aanzienlijke beperking van de vertraging ten opzichte van de
eerder uitgewerkte nul-variant waarin geen maatregelen zijn doorgevoerd.
Variant 3 leidt vooralsnog tot een verwachte vertraging van 10 tot 15 maanden.
Gezien de onzekerheden in deze planningsvariant en de bijbehorende toename van het
risicoprofiel zullen RWS en Levvel nader onderzoeken of en in welke mate variant 3
daadwerkelijk mogelijkheden biedt.



Bij de uitwerking van de planning zal tevens worden betrokken de uitkomst van een
onderzoek door de technische teams van Lewel en RWS gezamenlijk (in klein verband)
om te bepalen welke aanpassing van het huidige ontwerp succesvol wordt geacht om te
voldoen aan de eisen en welke vertraging dat met zich meebrengt.

Voor de nadere uitwerking van variant 3 van de planning zijn de volgende afspraken
gemaakt:

25.1 Lewel zal variant 3 uiterlijk eind augustus 2019 in de overall planning verwerken
en de relaties in de planning met behulp van Primavera analyseren.

25.2 Lewel zal de voorwaarden in kaart brengen die voor de nadere uitwerking van
variant 3 van belang zijn. Deze voorwaarden betreffen onder andere de los te laten
EMVI-beloften en faseringseisen. Lewel staat hierbij open voor suggesties van
RWS. Daar waar mogelijk zal per voorwaarde een inschatting worden gemaakt van
de financiële consequenties. Besluitvorming over deze voorwaarden zal uiterlijk
medio september 2019 plaatsvinden.

25.3 Lewel zal de te maken keuzes in kaart brengen die van belang zijn voor de
invulling van variant 3. Deze keuzes betreffen onder andere de inkoop van staal.
Lewel staat hierbij open voor suggesties van RWS. Daar waar mogelijk zal per
keuze een inschatting worden gemaakt van de financiële consequenties.
Besluitvorming over deze keuzes zal uiterlijk medio september 2019 plaatsvinden.

25.4 RWS zal uiterlijk medio september 2019 de mogelijkheden in kaart brengen voor
herdefinitie van de voorwaarden van het Beschikbaarheidscertificaat. RWS staat
hierbij open voor suggesties vanuit Lewel.

25.5 RWS en Lewel zullen eind september 2019 in het dashboardoverleg de basis
ontwerpuitgangspunten voor de spuikokers van NSM vastleggen.

25.6 Afhankelijk van de uitkomst van voorgaande afspraken (25.1 t/m 25.5) zal Lewel
er naar streven medio oktober 2019 een eerste aanzet van de nieuwe baseline
Projectplanning aan te leveren, zal Lewel trachten de D. O. -fase voor het gehele
project eind 2019 af te ronden en zal Lewel dientengevolge uiterlijk eind Q1 2020
een finale versie van de nieuwe baseline Projectplanning aan kunnen leveren.

25.7 RWS zal de mogelijkheden onderzoeken om prikkels in te bouwen in de DBFM-
Overeenkomst om Lewel aan te sporen om aan de nieuw vast te stellen
Projectplanning te blijven voldoen of indien mogelijk zelfs te versnellen ten opzichte
van de nieuw vast te leggen planning. RWS staat hierbij open voor suggesties
vanuit Lewel.

Conform artikel 9.1 lid (b) van de DBFM-Overeenkomst zal Lewel zich maximaal
inspannen om het Financieel Nadeel en de Kritieke Vertraging ten gevolge van WOG HR
7.0 zo veel mogelijk te beperken. Vanzelfsprekend zal RWS zich daar ook voor
inspannen.






