
■ (GPO)
woensdag 11 december 2019 09:56

( GP0 ) ;  ■(GPO)
■ (GPO) ; |  ■(GPO)

RE: Afsluitdijk WOG 2 HR

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

476

Urgentie: Hoog

Hoi,

Update.

Zojuist gesproken met | van bestuur staf en hij meldt mij dat er onvoldoende kasbudget in 2019 is, maw de 75% wog 2 kan niet in 2019 betaald worden. Dat is nu het beeld.
bespreekt het nog met om de mogelijkheden te bezien. Maar verwacht er niet veel van. Ik hoor vandaag daar meer over.

Al eerder genoemde onzekerheden:
- discussie akw
- doorlooptijd vaststelling

Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry. com)

Van: s . nl>
Datum: woensdag 11 dec. 2019 9:14 AM
Aan: frt rws.nl>, '7Z-rws.nl>
Kopie : .nl>, s1nl>
Onderwerp: FW: Afsluitdijk WOG 2 HR

Zie hieronder,
Terecht dat V i t  aangeeft. ..of dit gaat lukken vraag ik me af (ik denk dat na 19 december ook wel iedereen vertrokken is om vakantie te houden) maar in mijn beeld hebben we hier met zijn allen
maximale inspanning op gezet
Groet

Van: (GPO)
Verzonden: woensdag 11 december 2019 8:11
Aan: H(GPO); (GPO)
Onderwerp: FW: Afsluitdijk WOG 2 HR
Hoi,
Ik zie nu 3 onzekerheden
- discussie over akw
- doorlooptijd vaststelling
-voldoende kasbudget
De laatste 2 ga ik nader navragen.
Groeten

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ~|@rws.nl>
Datum: dinsdag 10 dec. 2019 6:12 PM
Aan: ■ |@rws.nl>, ■ ! @rws.nl>, |@rws.nl>, ■ l@rws.nl>
Kopie: ■@rws.nl>, @ rws . n I >
Onderwerp: RE: Afsluitdijk WOG 2 HR
Beste en®, DUlten SCOpe
Ik vraag me af of we de betaling in 2019 nog kunnen waar maken. Bij mijn weten hebben we deze versnelling niet gemeld in de 1 decemberbrief. (als hij nog niet verstuurd is moet dit er alsnog in
opgenomen). Het ophogen van het budget in 2019 moet ik eerst even afstemmen met| | en  We moeten kijken wat überhaupt de ruimte is op HWS. is een forse wijziging op de stand
Najaarsnota, voor de rest heb ik inzicht nodig uit welke jaren dit nu (voorlopig) gedekt wordt (onttrekking risicoreservering?). Ik snap het proces niet, waarom is er niet vooraf bij F&C BS getoetst wat er
qua onderhandelingen mogelijk is, er wordt nu toegezegd dat e r in  2019 75% wordt betaald. Maar dat bedrag moet dan toch wel in de begroting beschikbaar zijn?
Groet
Van : B( MN )
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 16:45
Aan: (BS)
Onderwerp: FW: Afsluitdijk WOG 2 HR
Urgentie: Hoog

Zoals besproken bijgaand het verzoek voor budgetschuiven t.b.v. de AFD.
Alvast dank voor je medewerking.
Groet,

Van: @ rw sLn I >
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 09:50
Aan:
CC: @rws.nl>; b@rws.n!>; @rws.nl>;

rws.nl>
Onderwerp: Afsluitdijk WOG 2 HR
Urgentie: Hoog
Hoi
Zoals gisteren afgesproken hierbij enige gegevens voor jouw actie richting Bestuur staf.
Totale omvang van het bedrag van de WOG:
Dit is exclusief opslagen en btw.
We gaan voorlopig uit van 8 % opslag (maar Levvel is het daar niet mee eens). Inclusief opslagen is dit € .
Inclusief BTW wordt dit € |
Als de W0G2 vastgesteld wordt, d.w.z. tweezijdig ondertekend is, dient er dit bedrag aan verplichtingenkrediet nodig te zijn.
Het project Afsluitdijk heeft in de latere jaren een overschot aan verplichtingenkrediet. Ik weet niet de precieze omvang en jaartal waarin dit  staat, want de PDB ligt er uit.




