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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste ,

Reviewformulier ASD-ONO-0028 BSM KWZ is op twee punten na gereed. Zal komende week volledig worden afgerond. Daarna zijn ervoor wat betreft de HRV UNO's in zake BSM geen verder
opmerkingen meer.

Met vriendelijke groet,

Ing.
Adviesgroep Infrastructuur Nijmegen

Business Unit Transport & Planning Noord-Oost Nederland, Business Line Transport & Planning
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From: (GPO) < @rws.nl>
Sent: 26June2020 16:50
To: @rhdhv.com>
Subject: FW: UNO BSM KWZ

Renovatie Afsluitdijk

@rws.nl
@rhdhv.com

Van: |(GPO) < @rws.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 15:31
Aan: (GPO) < @rws.nl>; (GPO) < @rws.nl>; H.>
CC: (GPO) < @rws.nl>; (GPO) < @rws.nl>; (GPO) < @rws.nl>;
< @rws.nl>; @witteveenbos.com>
Onderwerp: UNO BSM KWZ

(GPO)

Beste en ,

Zoals jullie ongetwijfeld weten is er een Taskforce BSM. Doel is z.s.m. de goede (principiële) (ontwerp) besluiten te nemen zodat er een regulier en beheerst ontwerpproces doorlopen kan worden.
Belangrijk uitgangspunt is uiteraard de UNO. Ik begreep dat de UNO voor BSM DOV inmiddels gereed en vastgesteld is. Voor BSM KWZ kwam ik bijgevoegde reviewsheet als laatste tegen. Positief is dat
ik geen "oneens" meer zie staan. Wel nog een aantal "eens onder voorbehoud". Bij een aantal denk ik te zien dat dit nog "administratieve afhandeling" betreft, maar het grootste gedeelte kan ik dat niet
beoordelen.

Huig geeft (terecht) aan dat hij nu werkt op basis van aannames. We willen deze aannames zsm omzetten in  vastgestelde waarden. Daarom de volgende vragen:
1. Hoe ver is de afhandeling van het reviewcommentaar inmiddels? Wanneer is dat gereed?
2. Welke reviewbevindingen zijn zodanig dat ze impact kunnen hebben op de aannames die Huig nu gebruikt? En, zoals jullie ongetwijfeld begrijpen, substantiële impact, dus, laten we zeggen

>10%.
3. Als het antwoord op vraag 2 "Ja" is, wat kan ik bijdragen om dit  versneld gereed te krijgen

Ik hoor het graag,

Mvg
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