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Dag mannen,
Ter voorbereiding op het overleg van morgen ben ik alvast door de antwoorden van Levvel op onze vragen gegaan.
Zie daarvoor bijlage, kolom E.
Welke vragen hebben jullie als je dit leest? Delen we onze reactie alvast met Levvel, en dan morgen bespreken bij
agendapunt 1.2?
Daarnaast nog wat punten voor 'onszelf':

Punt 13 toename stremmingen KKWZ: Levvel zegt dit als noodzakelijk te zien en als overeengekomen te
beschouwen. Is dat zo? Dit l i jkt me 'wisselgeld' voor RWS in de onderhandeling.
Op detailvragen van toename doorlooptijden, krijgen we het nietszeggende antwoord 'nieuwe inzichten'. Dit
helpt mi j  niet aan vertrouwen in de oude planning, maar ook niet in de nieuwe planning, want wat zegt dat dit
nu wél juist is? Overal wordt nu extra ruimte genomen, wat ook nodig l i jkt want Murphy's law is wel aardig
van toepassing qua vertraging in ons project.
De toelichting voor de toename doorlooptijden NSM spuigroepen is denk ik maar deels te verklaren door wat
Levvel aangeeft. Met bijna 50% meer doorlooptijd, had je in de aanbiedingsplanning een derde nieuwe
spuigroep kunnen maken. Het werk li jkt me door HR 7.0 niet dusdanig meer of complexer geworden. ,
hoe zie j i j  dit jij hebt meer inzicht in de precieze scope aanpassing?

Ben voor morgen ook erg benieuwd naar de actuele 'planning van de planning'. Wat gaat er de komende weken
gebeuren en kunnen we verwachten.
Groeten,

Van: @VanOord.com>
Verzonden: dinsdag 5 mei 2020 16:32
Aan: (GPO) @rws.nl>; (GPO) @rws.nl>;

(GPO) @rws.nl>; @bam.com>;
@ va noord. com>; @simplexconsultants.nl>;

@bam.com>; @bam.com) @bam.com>;
@vanoord.com>

Onderwerp: Agenda wekelijks planningsoverleg 7/5 a.s.
Heren,
Hierbij stuur ik jullie de agenda voor het eerste wekelijks planningsoverleg op 7/5 a.s. om 13:00u. Bijgevoegd is tevens de
beantwoording van de vragen n.a.v. concept baseline 1 .2 planning ter voorbereiding.
Doel: periodiek in gesprek te zijn over de ontwikkelingen in de planning en nu in het bijzonder de totstandkoming van de
nieuwe versie van de planning.

1. Verwachtingen van dit overleg (5 min)
Initiatief voor dit wekelijks planningsoverleg is uit het BOT van 22/3 jl. door Rijkswaterstaat. Kan Rijkswaterstaat
beknopt de verwachtingen / onderwerpen voor dit reguliere overleg toelichten zodat alle betrokkenen hetzelfde
beeld hebben?

2. Vragenlijst concept baseline 1 .2 planning (25 min)
Levvel heeft de vragenlijst van antwoorden voorzien. Gezien de beschikbare tijd is het niet haalbaar alle vragen
in het overleg te behandelen. Doel van dit agendapunt:
- procesafspraken verdere afhandeling vragenlijst maken;
- de meest relevante vragen/antwoorden inhoudelijk behandelen (welke vragen te behandelen graag op initiatief
van Rijkswaterstaat).
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3. Ontwikkeling baseline planning WOG HR (15 min)
Bespreken vervolgstappen ontwikkeling baseline planning (versies) met in het bijzonder hoe omgaan met BSM
en verwerken voortgang uit de actuele Projectplanning.

4. Hersteltermijn TKON AFW-0302 (10 min)
Levvel voert vanwege de ontwikkeling van de baseline planning inzake WOG HR op dit moment geen
maandelijkse probabilistische analyse op de actuele Projectplanning uit. Levvel stemt graag herstel(termijn) voor
deze TKON af.

5. Onderwerpen vervolgoverleg 13/5 (5 min)

Tot donderdag.
Met vriendelijke groet,

KLT J l a r&oto  V f IL ICCfSTtLO

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee
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