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4. Ontwikkelingen rondom hydraulische randvoorwaarden.
Er is door Levvel een fout geconstateerd in de hydraulische randvoorwaarden. RWS heeft dit laten
toetsen door Deltares en die bevestigt dit. Op basis van de huidige inzichten lijkt de fout zich te
beperken tot de voorhavens, waarbij aan de zijde van Den Oever de grootste impact is te
verwachten. In het ontwerpproces van Levvel raakt dit dan vooral het ontwerp van de
voorhavendammen in Den Oever en de keersluis Den Oever. Mocht de fout in de hydraulische
randvoorwaarden een grotere impact hebben dan alleen de voorhavens, dan kan het mogelijk ook
raken aan het ontwerp van de Bestaande en Nieuwe spuimiddelen en de VMR.
Levvel en RWS/Deltares werken goed samen om zo spoedig mogelijk een correcte set hydraulische
randwaarden te hebben. Hiertoe is vanuit Levvel en vanuit RWS/Deltares ■

i betrokken. Verwachting is dat deze week de nieuwe set uitgangspunten kan worden
vastgesteld voor het numerieke model waarmee de hydraulische randvoorwaarden worden
bepaald. De feitelijke resultaten (i.e. de nieuwe hydraulische randvoorwaarden) worden dan over
ca. 3 weken verwacht.

Aangezien het ontwerpproces binnen Levvel in volle gang is, moet gekeken worden of het zinvol is
om op basis van de huidige set hydraulische randvoorwaarden verder te gaan, of te wachten op de
aangepaste set. Levvel vraagt RWS of zij daar richting in kan geven. Doorwerken op een verkeerde
set randvoorwaarden klinkt namelijk duaal.

Afgesproken wordt dat Levvel in kaart brengt waar het de komende weken gaat knellen als we de
nieuwe set hydraulische randvoorwaarden nog niet hebben. Dit zullen de technisch managers in
hun overleg komende dinsdag bespreken en bepalen hoe verder te gaan de komende weken en
zullen dit bespreken in het komende Contract overleg.

sluit af om 16:40 en dankt iedereen voor de aanwezigheid
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