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Doc.nr. Levvel: ASD-WOG-0046.2

Titel Wijzigingsovereenkomst: WOG deel 2:
Verzoek tot uitwerken voorstel tot Wijziging [Bindend
document Hydraulische Randvoorwaarden] versie 7.0.
zoals verzonden door Rijkswaterstaat via de Postbus
aan Levvel op 5 november 2019 en door Levvel
goedgekeurd op 14 november 2019 via de Postbus,
hierna: HR 7.0.

Status: □ Concept

[X] Definitieve
Wijzigingsovereenkomst

□ Ingetrokken
Type Wijziging Vanuit ON (ON>OG)

□ Kleine Wijziging ON (<€100k)
(Bijlage 5, par. 1.1)

□ Wijziging ON
(Bijlage 5, par. 2.2)

Vanuit OG (OG>ON)
□ Kleine Wijziging OG ( )
(Bijlage 5, par. 1.1)

S Wijziging OG
(Bijlage 5, par. 2.1)

Aanleiding en omschrijving
OG en ON hebben vastgesteld dat op basis van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR),
zoals opgenomen in bindend document [Hydraulische Randvoorwaarden] v6.2, hierna: "HR
6.2", HR 7.0 dienen te worden afgeleid.

OG doet een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever zoals bedoeld in paragraaf 2.1 van
Bijlage 5 van de Overeenkomst waarmee HR versie 6.2 wordt vervangen door HR 7.0. en
de [Belastingnota onderdelen infrastructuur RWS Afsluitdijk] versie 7 wordt vervangen door
[Belastingnota onderdelen infrastructuur RWS Afsluitdijk] versie 8 (tussen partijen nog vast
te stellen op basis van document ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019).

Partijen constateren dat de procedure beschreven in Bijlage 5 gelet op omvang en
complexiteit van de Wijziging Opdrachtgever moet worden aangepast (paragraaf 2.8 van
Bijlage 5 van de Overeenkomst). Voor dit aangepaste proces wordt onderhavige
Wijzigingsovereenkomst overeengekomen. Het aangepaste proces houdt in dat:

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtneme
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a) ON de noodzakelijke ontwerpaanpassingen doorvoert en uitwerkt op basis van HR
7.0 en sinds 25 april 2019 (Afspraak 1 uit directieoverleg ) niet langer op basis van
HR 6.2;

b) op basis van sub (a) en op basis van het principe van de Pianningsvariant 3b, ON
aan OG uiterlijk op 31 maart 2020 een voorstel tot Wijziging zoals bedoeld in
paragraaf 2.3 sub (a) van Bijlage 5 doet, waarbij een definitieve opgave van het
Financieel Nadeel, Kritieke Vertraging en Kritieke Vertraging Voltooiing wordt
gedaan; 1 ’ 2 ' b

c) ON ontvangt een vastgestelde eenmalige vergoeding van € excl.
BTW, voor de volgende werkzaamheden c.q. met inachtneming van de volgende
uitgangspunten:

I. alle extra ontwerpwerkzaamheden benodigd voor de implementatie van de
HR 7.0 in het project behoudens de werkzaamheden aan het definitief
ontwerp van het NSM die vallen na 31-03-2020;

II. alle extra stafwerkzaamheden benodigd voor de implementatie van de HR
7.0 in het project in de periode 1 juni 2019 tot en met 31 maart 2020;

III. de extra werkzaamheden om tot het voorstel tot Wijziging te komen met
uitzondering van de kosten van externe adviseurs zoals de Lenders Technical
Advisor en Lenders Legal Advisor;

IV. over werkzaamheden voortvloeiend uit eventuele door RWS verzochte
second opinions dienen nadere afspraken gemaakt te worden;

V. Uitgangspuntennota's dienen door Opdrachtnemer voor 18-12-2019
ingediend te zijn en van voldoende kwaliteit te zijn, waarna Opdrachtgever
deze voor 20-01-2020 valideert;

d) Verrekening van door Levvel gemaakte kosten m.b.t. WOG HR 7.0 in de periode van
voor 15-12-2018 (periode voorafgaand aan WOG HR 7.0 deel 1) is hiermee
afgerond;

e) Deze vergoeding maakt dus geen onderdeel uit van het Financieel Nadeel zoals
bedoeld in paragraaf 2.3 sub (a) onder (iv) van Bijlage 5 van de Overeenkomst;

f) Voor het overige is de procedure van paragraaf 2.4 e.v. van Bijlage 5 van de
Overeenkomst onverkort van toepassing.

De inhoud van het voorstel tot Wijziging dient ten minste te bevatten datgene wat vermeld
staat in bijlage 5, artikel 2.3 (a).

Wijziging betreft / heeft consequenties voor:
□ Bijlage 8 :  Kwalitatief deel
Inschrijving

n.v.t.

□ Bijlage 9:  Programma van Eisen, n.v.t.
deel 2 par. 1.3 Bindende Normen en
Richtlijnen ____

n.v.t.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtne
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□ Hoofdtekst DBFM-Overeenkomst n.v.t.

□ Bijlage 1: Definities n.v.t.

□ Overig

Consequenties:
Tijds-/planning consequenties: □ Geen

□ Kritieke Vertraging:..... Kalenderdagen
□ Kritieke Vertraging Voltooiing: ..... Kalenderdagen
3 Anders:

Eventuele tijds- en planningsconsequenties zijn niet
in deze Wijzigingsovereenkomst verdisconteerd.

Financiële consequenties □ Geen
13 Ja, totaal C excl. BTW 10  2

_ - , «y _ _ _ . « __

Hierbij is het AK-percentage van . gehanteerd
zoals opgenomen in CAPEX kostenboek
Opdrachtnemer. Indien later een ander percentage
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen
wordt gekomen, zal dit separaat worden verrekend.

□ Anders:

Financiële afhandeling □ Aanpassen BBV

□ Betaling ineens, na geleverde prestatie

□ Verrekening met overige Wijzigingsovereenkomst

3 Compensatie anders:
OG betaalt € excl. BTW in 2020 in vier
termijnen:

1. 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019;

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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2. 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020;
3. 1 februari 2020 tot en met 29 februari 2020;
4. 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2020.

□ Niet van toepassing

Overige consequenties: K Geen

□ Onderhoud:

□ Kwaliteit:

□ Omgeving/ecologie:

□ Raakvlakken/stakeholders:

Aanvang Werkzaamheden:
□ reeds uitgevoerd
□ na opdrachtverlening
□ niet van toepassing

anders:

De Werkzaamheden m.b.t. het
maken van het voorstel tot
Wijziging zijn gestart op 1 juni
2019.

Oplevering Werkzaamheden:
K uiterlijk 31 maart 2020
□ door ON in te vullen
□ niet van toepassing
□ anders:

Analyse en beheersing van (wijziging) risicoprofiel t.g.v. Wijziging:
Geen

Bijlagen:
1. ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019.

Ondergetekenden verklaren in te stemmen met de Wijziging/wijziging als beschreven in dit
document en de verwezen bijlagen. De ondertekende Wijzigingsovereenkomst/
wijzigingsovereenkomst maakt deel uit van de DBFM-Overeenkomst Afsluitdijk met
zaaknummer 31091279.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Opdrachtgever: Opdrachtnemer:

De Staat der Nederlanden, gevestigd te
's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, Directoraat-Generaal

Levvel B.V., gevestigd te Bunnik,
vertegenwoordigd door de

Rijkswaterstaat, vertegenwoordigd door de

Plaats: Plaats:
Datum: Datum
Handtekening: Handte

De in dit document aangeduide termen die beginnen met een hoofdletter, hebben dezelfde
betekenis zoals opgenomen in Bijlage 1 (Definities) bij de DBFM-Overeenkomst, tenzij

uitdrukkelijk anders is bepaald.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Bijlage 1: Document ASD-MEM-0164 versie A d.d. 21 november 2019

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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