
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hoi

heeft middels validatiememo's prima bijgehouden welke aspecten in de Taskforce zijn gevalideerd. Wellicht helpt he t  om  die e r  bij te pakken en/of  in de VN bij de betreffende alinea te
verwijzen naa rde  van toepassing zijnde validatiememo.
Indien gewenst kunnen we  voor de resterende aspecten ook dezelfde methodiek (van valideren in de Taskforce) hanteren.

Van:
Verzonden: woensdag 30 september 2020 17:16

Onderwerp: RE: verschilnotitie BSM

Beste

Opmerkingen en vragen over de verschilnotitie BSM in goede orde ontvangen.
Het zijn op dit moment vragen in het technisch domein en in veel gevallen zaken die klaarblijkelijk nog met de technische achterban van RWS moet worden besproken/gevalideerd.
Ik ben zelf niet bij de taskforce gesprekken geweest maar bij mijn weten zijn de beschreven technische oplossingen nagenoeg allemaal in de taskforce en/of tussen besproken.
De afspraak daarbij was dat de in de taskforce besproken oplossingen direct gevalideerd zouden zijn. Als nu blijkt dat dit niet zo is introduceert dat voor Lewel een nieuwe situatie.

Maar goed, om morgen hier doorheen te gaan is prima maar het lijkt ons dan wel verstandig om aan te laten sluiten. Zj hebben veel van de onderwerpen al besproken en kunnen dan
gelijk op de meeste zaken (wrs niet allemaal) terugmelden. Ik nodig ze nu in ieder geval uit. Lukt het niet om ze aan te laten sluiten moeten we kijken hoe verder.

Van:
Verzonden: woensdag 30 september 2020 15:51
Aar
CC:
Onderwerp: verschilnotitie BSM

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.

Beste

Bijgevoegd onze vragen en opmerkingen op  de VN BSM. We hebben ons nu eerst gericht op  de technische aspecten. Derhalve hebben we paragraaf 2.4 t/m 2.7 nog niet  beoordeeld.
Maar er  is denk ik voldoende om donderdag een gesprek over te  voeren.


