
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat1157

Agenda + annotat ie  OG-qesprek ("voortgangsgesprek")  dd  5
november 2018 .

uitgenodigd: (opdrachtgever MN, voorzitter),
(adviseur OG MN), (adviseur OG GPO),

, verslag), ) .

(opdrachtgever GPO),
■(■) en

Afwezig:

In het groen de acties, standpunten welke besproken zijn in het voorgaande gesprek.

In het geel de actualisaties t.o.v. voorgaande gesprek (standlijn 1 november).

Met de term 'opdrachtgever' worden beide opdrachtgevers (MN en GPO) bedoeld, tenzij anders
vermeld.

1. Openinq, vaststellen van de  agenda en mededelingen

2. Veiligheid

Actuele stand van zaken
• (Inhuur) V&G-coördinator is afgerond;
• Contract inkoop producten IV is gegund;
• Project organiseert samen met Levvel training 'machineveiligheid'.

3 .  Mijlpalen van project

• Aanvangsdatum - 12 oktober 2018 - GEREALISEERD;
• Beschikbaarheidsdatum - 31 december 2022 (incl. 3 maanden OG en 3 maanden ON-

buffer);
• Voltooiingsdatum - 15 maart 2023.

4. uitvoering / samenwerking met Levvel

Algemene stand van zaken

Geen, aanvulling volgt in het gesprek.

Specifieke onderwerpen

Omwille van de transparantie en het motto "geen verrassingen" worden onderstaande
(majeure, niet limitatieve) punten (discussies/issues al dan niet al met Levvel) genoemd. Deze
worden hieronder niet uitvoerig beschreven, want de ontwikkelingen hierin gaan snel.
In het OG-qesprek wordt een selectie en de actualiteit daarvan besproken.

a. Hydraulische randvoorwaarden
Omschrijving.
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
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zich te beperken tot de dijken in de voorhaven en eventueel de deur bij Den Oever.

Aanpak/standpunt.
Opdrachtgever erkent dat dit een wijziging van OG/RWS wordt en dat dit ten koste gaat van
het budget voorzien onvoorzien (gekoppeld aan een risico). De precieze omvang (O's) van de
wijziging zal de komende weken duidelijk worden. Daarnaast is opdrachtgever van mening dat
de herberekeningskosten bij Deltares in rekening gebracht kunnen worden, aangezien zij
foutieve berekeningen hebben aangeleverd. Project gaat dit onderzoeken, mede in overleg met
ICG.

Actualisatie.
Herberekening heeft vertraging opgelopen. Laatste stand van zaken zal mondeling worden
toegelicht.
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h. Afvoeren water

Levvel heeft het ontwerp van de methode van spuien en pompen ("spuien als het kan, pompen
als het moet") gebaseerd op een gemiddelde en een maximale waterstand van het IJsselmeer.
Bij een nadere analyse blijkt dat uitgaande van de gemiddelde waterstand er met de thans
voorziene configuratie van spui- en pompmiddelen er onvoldoende water afgevoerd kan
worden. Het inzetten van meer/extra waterafvoercapaciteit is echter in het huidig ontwerp niet
voorzien. Momenteel analyseert Levvel wat de toedracht is. Het risico is geheel voor rekening
van Levvel maar kan bij veel extra kosten door Levvel project wel onder druk zetten. RWS
heeft aangeboden om de denkkracht (ook van Deltares) hiervoor aan te wenden.
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medewerker-, die zich niet middels productuitbesteding laat inkopen. Joost en Lukas bespreken dit
binnenkort met hoofd SLU. Projectteam komt komende weken met een voorstel richting
Opdrachtgever MN.

Actualisatie.
Met afdelingshoofd SLU is afgesproken dat er aan het einde van 2018 een assistent
Omgevingsmanager beschikbaar is. Voorts is de inzet op het gebied van communicatie voor 2019
bestendigd.

7. Vergunningverlening door ILT

De komende periode gaat de eerste vergunning binnenkort in de procedure. Deze is een eerste test
voor de organisatie van RWS, ILT en Levvel. Op 5 oktober hebben DG RWS en IG ILT informeel
werkbezoek aan Afsluitdijk gebracht.

RWS heeft Levvel aangesproken op feit dat proces aan hun kant nog niet optimaal verloopt. Levvel
heeft aangegeven hier meer effort op te plegen.

8.  Bedrijfsvoeringsaspecten: tijd, geld, risico's en kwaliteit

Tijd.
Geen opmerkingen.

Risico's.
Geen opmerkingen, anders dan de punten hierboven.

Geld (budget en prognose)
Geen opmerkingen.

Kwaliteit.
Geen.

Scopeformulier
Het scopeformulier is besproken met Tjaco en Jan. Deze wordt binnenkort afgestemd met BS en
daarna ter ondertekening ingezonden (medio oktober).

Projectplan
Opmerkingen van Tjaco en Jan zijn verwerkt in deze versie. Projectplan kan vastgesteld worden.
Deze komt binnenkort ter ondertekening langs bij de opdrachtgever.

Actualisatie.
Het scopeformulier ligt nu bij BS. Zodra men informeel akkoord is kan het projectplan getekend
worden en kan het scopeformulier de tekenronde in.

9.  Wat verder ter tafel komt.

10. Afsluiting

Buiten scope
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