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GPO),
(GPO) ,

RE: Overleg RWS - Levvel 5 februari
(GPO) ,

(GPO) 04-02-2020 17:25
Cc: " (GPO)"
This messaae mav be forwarded to
From: "
To: "

556
Google recipient(s)

@rws.nl>
@rws.nl>, "
< @rhdhv.com>,

(GPO)
(GPO)"

@rws.nl>,
rws.nl>, "

@rws.nl>
(GPO)" <

(GPO)

(GPO)
Cc: "

(GPO)to:
(GPO),

(GPO)

@rws.nl>
Hallo
We hoeven niet naar de kosten te kijken. Maar dat heb ik stiekem toch gedaan.
De bovenbalk heb ik overgeslagen. Maar ik was echt benieuwd waarom die brekers zo duur werden:

• Waarom een aanstort tussen brug en koker van -500 k€
• Verbinding met spatscherm lijkt me prijzig 800 k€
• Klepconstructie hoort niet bij oplossing - 400 k€
• Bewegingswerk en schuif hoeven toch niet zwaarder - 1560 k€
• Dan wordt nader te detailleren ook ongeveer de helft - 500 k€

En dat heb ik nog geen mening over alle ander posten die mogelijk ook wat conservatief zijn.
Het zou me eigenlijk verbazen als we boven de € 5 mln uitkomen.
Wat betreft onderhoud: inspectie opleggingen (welke oplegging), onderhoud balken (welk onderhoud), koppeling met
heftorens (welke koppeling), onderhoud scharnieren klep (die is er dus niet). Eigenlijk vraag ik me af welk onderhoud we
überhaupt voorzien in de 30 jaar. Laat staan 4,5 mln €.
Maar ik laat het bij deze korte terugkoppeling en leg alles in de bekwame handen van
ken misschien ook niet alle ins en outs van de oplossing. Wellicht beter dat
want die lijken het toch te worden. Maar niet omdat de andere oplossing duurder is, want dat lijkt me een beetje onzin.
Met vriendelijke groet,

. Ik ben geen kostenexpert en
zich concentreert op de bovenbalken,

(GPO) < @rws.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 31  januari 2020 14:23
Aan: (GPO) <

@rws.nl>;
@rws.nl>;

Onderwerp: Overleg RWS - Levvel 5 februari

@rws.nl>;

(GPO) <

@rhdhv.com>;
(GPO)

(GPO)
@rws.nl>;

Conform afspraak gemaakt in het overleg van 23 januari gaan wij komende woensdag met Levvel in overleg over de
onderwerpen:
Update Rationale bovenbalken ASD-NOT-1045
Update Model golfklappen ASD-RAP-0914
Update Stormverloop ASD-MEM-0164
Bijgevoegd heb ik het verslag met mijn reactie van het overleg 23-01 en ASD-NOT-1147 met onderliggend de update
van ASD-NOT-1045.
Wat betreft de laatste hoeven wij niet te kijken naar de kostenramingen (loopt via
technisch gedeelte doornemen.
Update Model golfklappen en Stormverloop vraag ik nog op bij Levvel.

) .  Wel graag het

Oorspronkelijke afspraak-----
i: < @bam.com>

Verzonden: donderdag 23 januari 2020 16:41
Aan:
(GPO);
Onderwerp: Overleg RWS - Levvel
Tijd: woensdag 5 februari 2020 09:30-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Robbenplaat
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(GPO);

(GPO);
(GPO);
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