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Beste

In navolging van onderstaand verzoek zijn we direct aan de slag gegaan maar lopen we vast vanwege het feit dat:

We op dit moment niet weten welke technische oplossing gekozen wordt voor BSM. Dat heeft substantiële
impact op het geheel. Wij willen graag deze week overleg om hierover een verstandig besluit te nemen. Ik
heb begrepen dat j i j  donderdagochtend niet aanwezig kunt zijn bij het overleg dat door is geïnitieerd.
Laten we morgen proberen een afspraak te maken om alsnog in breed gezelschap bij elkaar te komen;
We vanuit de discussies over de mamma mia planning hebben wij begrepen dat het gefaseerd uitvoeren, over
meerdere jaren heen, van groepen BSM DOV niet toegestaan is vanuit machineveiligheid. M.a.w. er mogen
geen twee machines (oude aansturing, nieuwe aansturing) tegelijkertijd in functie zijn. Dat moet ik nog intern
verder checken maar wellicht kan j i j  dat ook bij RWS navragen zodat we daar a.s. woensdagmiddag over
kunnen spreken in ons (reeds gepland) overleg over knelpunten, eisen en emvi beloften.

Hoor graag.
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Beste

Zoals vanmiddag besproken wil ik je vragen om een scenario uit te werken dat gebaseerd is op de bouwvolgorde van
scenario 3B, met daarbij 1 BSM DOV uit te voeren in 2023. De gedachte achter dit verzoek is als volgt:

1) RWS MN heeft aangegeven een te groot risico te zien t.a.v. waterveiligheid (overstroming van de dijken)
wanneer we in gaan leveren op spuicapaciteit. De eisen in het contract zijn wat dat betreft echt de
ondergrens. Daarmee is het uitgangspunt van scenario 3B (reeds beginnen met renovatie BSM in maa r t /
april en doorgaan in oktober) niet meer valide en is scenario 3B niet mogelijk.

2) Afgelopen maanden is gebleken dat t.o.v. de planning van september 2019 er op meerdere onderdelen
vertraging is opgetreden en er daardoor meer kritische paden en onderlinge afhankelijkheden in de planning
zijn ontstaan. Het robuust krijgen van scenario 3B lijkt daarmee onmogelijk te worden.

1



Het uitwerken van dit scenario graag van grof naar fijn, waarbij ik volgende week woensdag graag de "excel sheet-
vorm" hiervan met je zou willen bespreken. Volgens mij moet dit mogelijk zijn, omdat je eind vorig jaar al zoiets kon
laten zien.

Met vriendelijke groet,
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