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Hierbij stuur ik jou wat informatie betreffende de validatie van de keersluis den Oever inclusief
de FKA, zoals in het BOT overleg gevraagd.
Met  vriendelijke groet,
BAM Infra bv

Gouda

@bam.com>Van:
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 10:40

@bam.com>Aan:
CC: @bam.com>
Onderwerp: Stand van zaken FKA KDOV

Stand van zaken m.b.t. de FKA voor de deelvalidatie Civiel KDOV:
• Er wordt  intern volop aan gewerkt om dit  in goede banen te leiden , zoals ik je al eerder

heb laten weten ( enzo). Details zal ik je besparen. Zojuist hebben we een
interne stand van zaken afgerond met  betrekking tot de FKA . Conclusie, we gaan het
halen en we gaan daarbij ook nog een aantal mogelijkheden aangeven die uitzicht
bieden op meer comfort .

• Aanstaande dinsdag zal contact opnemen met  van
RWS om de stand van zaken m.b.t .  de FKA te bespreken. Naar aanleiding daarvan moet
blijken of  vervolggesprekken (met meerdere personen) nodig zijn.

• Aanstaande woensdag is het reguliere overleg Levvel Team KDOV - RWS ingepland (dat
zijn de zogenaamde interactie gesprekken). Indien er behoefte is, bij andere personen
van RWS dan , om  te weten wat  de stand van zaken is mbt  de FKA, dan kan dat
daar ook worden besproken.

• Verder is de deelvalidatie Civiel voor KDOV ingepland op  28 april
• Uiterlijk 21  april sturen we volledige lijst met  documenten (conform validatieplan



) naar RWS. We hebben in het interactieoverleg al besproken dat RWS zijn
best gaat doen om de documenten in slechts 1 week t i jd te beoordelen.

• Echter, zo zwart-wit is het niet. We hebben namelijk gisteren 9 april al tussen de
60-70% van de documenten al toegestuurd , zodat ze meer t i jd hebben voor de
beoordeling. Zie bijgaand. De meeste van deze documenten zijn overigens ook al eerder

e
besproken tijdens de interacties. Zodra andere documenten eerder dan de 21  gereed
zijn, worden die ook eerder verstuurd.

• Alle documenten (100%) voor de bouwkuipen zitten in het pakket van 9 april.
• De FKA rapportage beslaat circa 29 pagina's met  ongeveer 10 pagina's bijlage. Ik neem

aan dat je die niet door wil t  nemen ? ?
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Bijgesloten treffen jullie zoals gisteren besproken met  , de leeswijzer versie 09-04-2020
voor de Deelvalidatie Civiel van Keersluis Den Oever met  een korte toelichting en een tabel
met  de documenten die bij deze deelvalidatie horen . Vandaag worden de eerste documenten
voor de deelvalidatie Civiel van Keersluis Den Oever via de nieuwe module van TP toegestuurd .
Volgende week verwachten wi j  weer een aantal documenten te sturen . In de leeswijzer
houden wi j  di t  bi j .  Op 21  april ontvangen jullie de laatste documenten inclusief het
validatierapport ASD-RAP-0826.
In deze lijst zijn ook genoemd :

• ASD-UNO-0123-B Uitgangspunten verhardingsbeheersing
• ASD-UNO-0179-A Uitgangspunten Beton Verhinderde vervorming
• ASD-RAP-0543-C Levensduurbeschouwing nieuw te realiseren betonconstructies

Deze documenten maken ook deel ui t  van ons ontwerp maar zijn al behandeld tijdens de
validatie van het civiele ontwerp van de pompgroepen .
Met  vriendelijke groet,




