
pmcb@
vrijdag 17 jul i  2020 14:09

(GPO);' (GPO); '
RE: Reviewers taskforce BSM ASD - Uitvraag documenten
2020_07_16_0bservaties reviewteam techniek BSMASD.pdf; Blokkenschema BSM_3_stappenplan_REVIEW_l.pdf

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

813
(GPO)

Beste allemaal,

Mede namens John, stuur ik  jul l ie hierbi j  de observaties van het  reviewteam u i t  onze bijeenkomst inzake Taskforce BSM ASD van 16 jul i  2020.
Wij  horen graag van jul l ie wanneer de volgende bijeenkomst noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

Van : H Hmmm@bamxom>
Verzonden: vrijdag 17 j u I i 2020 12:24
Aan: pmcb@
CC:' (GPO)'< @rws.nl>; @bam.com>; ' (GPO)'< @rws.nl>; @witteveenbos.com>;

Onderwerp: RE: Reviewers taskforce BSM ASD - Uitvraag documenten

Beste

Er is inderdaad een identiek rapport voor BSM DOV, zie bijlage. Het grootste verschil is dat de hydraulische randvoorwaarden (waterstand, golfhoogte en golfperiode) voor KWZ maatgevend is ten
opzichte van DOV.
Als je de golfhoogte w i l t  weten van de binnenkomende golf vanuit zee dan moet ik  je verwijzen naar Deltares. Deltares is de partij die de hydraulische randvoorwaarden aanlevert. De hydraulische
randvoorwaarden b i j  DOV en KWZ zijn vanuit zogenaamde uitvoerpunten samengesteld (door Deltares). Van daaruit berekent Levvel de zogenaamde Hmax vanuit de gegeven Hmo met  een factor
gebaseerd op  Battjes Groenendijk (zie bijlage).

Voor wat betreft  de combinatie van de golfbelasting op de bovenbalk en  op  de fietsbrug heeft  inmiddels overleg plaatsgevonden tussen Levvel en RWS. Lees, tussen en
Voor alle duideli jkheid zal dat nog in  een aanvullend memo toelichten, waarna via een reviewformulier akkoord zal geven. Verwachting medio volgende week.

Best regards,

Sent: vrijdag 17 ju l i  2020 10:06
To: @vanoord.com>; pmcb@ M 'B  @ @bam.com>
Cc:' @rws.nl>; @bam.com>; ' (GPO)' < @rws.nl>;

@bam.com>; @bam.com>; @bam.com>
Subject: RE: Reviewers taskforce BSM ASD - Uitvraag documenten

@witteveenbos.com>;

Beste , deze vraag is i n  verband met  de eerder gestelde vraag wat  de golfhoogte van de binnenkomende golf in  ongehinderde condities (op zee dus) is. Voor Den Oever. Het staat los van de
discussie aangaande combinatie van golven.

Met vriendelijke groet,

l bam

I

Van: @vanoord.com >
Verzonden: vrijdag 17 jul i  2020 9:51
Aan: @bam.com>; pmcb@ H 'H  @bam.com>
CC:' (GPO)'< @rws.nl>; @bam.com>: ' (GPO)'< @rws.nl>;

@bam.com>; @bam.com>; @bam.com>
Onderwerp: Reviewers taskforce BSM ASD - Uitvraag documenten
Urgentie: Hoog

@witteveenbos.com>;

CAUTION this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please forward to:  spam@bam.com.

@ Bestemmi;
Dit  rapport is e r  zeer zeker, maar ook in  het  l icht van de technische vragen die jul l ie hadden he t  volgende;



Hoop  da t  d i t  ook j u l l i e  goedkeur ing  kan kr i jgen om zo ve rde r  te gaan.

@!H;
Kan j i j  h i e r  i n  voorz ien en  h ie rove r  contact opnemen  met  ??

Met  v r iende l i j ke  groet en  pret t ig  weekend .

From: @bam.com>
Sent :  17 Ju l y  2020 8:03

pmcb@|
Cc: (GPO) '< @rws.nl>; @bam.com>; @vanoord.com>; ' H '
< @rws.nl>;  @bam.com>; @wi t teveenbos.com>;  @ BjH @bam.com>;

rnnr
Subject :  RE: Vers lag/rappor t  rev iewers  taskforce BSM ASD

Beste
We on tv ingen  van j ou  vo lgend rappor t :

FT') ASD-UNO-0028-D Uitgangspuntenrapport Hydraulische belastingen bestaande spuimiddel Kornwerderzand.pdf
L*J 7 MB

Is e r  ook  een  derge l i jk  rapport  voor  BSM Den Oever?
Zo ja,  kunnen  en  onderge tekende  deze dan  ontvangen?

Met v r iende l i j ke  groet ,

Ij bam

I

Van:  @bam.com>
Verzonden:  maandag  6 ju l i  2020 12:48
Aan:  gmcb@ : ; @ bam  .com>
CC: (GPO) '< @rws.nl>; @bam.com>;
< | @rws.nl>;  @bam.com>;

rnm
Onderwerp :  RE: Vers lag/rappor t  rev iewers  taskforce BSM ASD

@vanoord.com>; ' GPO)'
@witteveenbos.com>;!|  B@ M; @ b a m . com  >;

Beste l BL
Hierb i j  namens de t i j dens  de  rev i ew  toegezegde rapportage.

Groet,

F rom:
Sent:  woensdag  1 ju l i  2020 12:51

To: pmcb@jHHHHHil; @bam.com>
Cc: (GPO)' @rws.nl>; @bam.com>; ' (GPO) '< @rws.nl>; @bam.com>;
<■ @wi t teveenbos.com>;  @ HÜH @bam.com>; @bam.com>; @bam.com>
Subject:  RE: Vers lag/rapport  rev iewers  taskforce BSM ASD

CAUTION th is  ema i l  o r ig inated f rom ou ts ide  o f  BAM so be  careful  when  open ing  at tachments o r  l inks. To report  as spam, please forward to :  spam@bam.com.

Heren ;
Bi j  voorbaat  dank.
Zal he t  me t  aandacht lezen.

Groeten;

From:  pmcb@ 1 'p m rh
Sent: 01 July 2020 12:33
To: @vanoord.com>; 1 (GPO) '< @rws.nl>; @bam.com>; 1 (GPO)'
<■ @rws.nl>;  @bam.com>; @wi t teveenbos.com>;  @j HLH @bam.com>;

||@bam.com>; MHH BHHH b§>ILCom>
Cc: <pmcb@:, >; @bam.com>
Subject :  Vers lag/rappor t  rev iewers  taskforce BSM ASD

Beste allen,

Van de kant van de reviewers is er ,  vooruit lopend op  onze rapportage later,  een  verslag/rapport gemaakt naar aanleiding van onze videobijeenkomst van 30
juni  en de eerder aangeleverde stukken.

Met v r iende l i j ke  groet,  mede  namens



Disclaimer: Tliis mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only. Ifyou are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose,
distribute or take any action in reliance upon it. Ifyou have received tliis message in error, please contact the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.


