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Beste
Zoals afgesproken hieronder nog even een eerste reactie op de kosten opstelling: Methode F - Kosten gv WOG HR
FASE 2 wk 23-26 2019 rev 2.0.

- Verzoek om check uren ontwerp voor claim/WOG inefficiency (voor 15-12-2018). Dit is namelijk de basis voor
de berekening, het is voor ons dan ook belangrijk om deze basis informatie te checken.

- De besproken kostenopstelling (Methode F - Kosten gv WOG HR FASE 2 wk 23-26 2019 rev 2.0) is excl.
stafkosten. Uit de draaitabel blijkt echter dat er wel uren opgevoerd worden welke zijn aangemerkt als
stafkosten. Tijdens het overleg is toegelicht dat dit engineeringswerkzaamheden betreft alleen de
betreffende personen staan in het systeem als staf.

o Aandachtspunt is dat deze kosten bij verrekening staf niet nogmaals in rekening worden gebracht
- Graag de post in mindering te brengen op besteed ontwerp, 50% van uren ontwerpmanagement toelichten

i.r.t. de toelichting in het document verdere uitwerking van afspraak 15,22 en 24.
- Uren geboekt op onderdelen niet kruisjeslijst, zijn hierin de nieuwst inzichten verwerkt (o.a. n.a.v. de

gesprekken met techniek)?
- Uren geboekt op WOG HR 7.0, uren zijn gelabeld als stafuren. De delta is echter niet inzichtelijk gemaakt.

Check: dit betreft uitsluitend extra uren? (het is niet zo dan een deel van de werkzaamheden ook bij HR
6.3 uitgevoerd hadden en hiervoor in het kostenboek budget is gereserveerd bij staf). I n  de gecombineerde
data zie ik dat o.a. een projectdirecteur SPC, projectorganisator, Jurist, Lid projectraad etc. op deze WOG
geboekt hebben. Dit betreft dus geen ontwerpkosten.

- In efficiency overig (hetzelfde % als in fase 1) - hier wordt 0,8% van de stafkosten opgevoerd, dit moet denk
ik 0,8% zijn van de ontwerpkosten.

- Graag de kosten in het kostenboek voor NSM, BSM en pompen uitsplitsen.
Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud
Middelzeehuys, Zuidersingel 3 I 8911 AV Leeuwarden
Postbus 2301 I 8901 JH Leeuwarden

www.rijkswaterstaat.nl
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De inhoud van deze mail dient als RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK te worden behandeld.
Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.
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