
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

886dinsdag 6 oktober  2020 08:40

RE: s tand van zaken RWS WOG HR

Van:
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 08:16
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: stand van zaken RWS WOG HR

Beste ,

Dank voor onderstaande update. Helder.

Buiten scope

Van:
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 18:14
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: stand van zaken RWS WOG HR
Urgentie: Hoog

AH,

Van:
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 17:43
Aan:
Onderwerp: FW: stand van zaken RWS WOG HR

Heren,

Ter informatie een update zoals ik die met heb gedeeld en tevens naar

Behandeling NSM / BSM gaat nog veel energie vragen. Maandag gaan we daar de hele dag over in conclaaf

Groet en fijn weekend

Van:
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 17:40
Aan:
CC:
Onderwerp: stand van zaken RWS WOG HR

Beste ,

Naar aanleiding van het gesprek van vanmorgen en op weg naar volgende week woensdag stuur ik je hierbij een tussentijdse update waar ik nu sta.

Buiten scope



7) Deze week is inhoudelijk gesproken over NSM spuien en dit zal aanstaande maandag een vervolg krijgen. Ik zal daar zelf bij aanschuiven. Een eerste inschatting van de delta op directe en
bijkomende directe kosten zal daarop volgen. Mijn beeld bij de opgevoerde posten (zonder in te gaan op bedragen) is als volgt:
- Civiel; Lijkt me vooral een exercitie voor de kostendeskundigen op hoeveelheden en eenheidsprijzen. Vanuit de behandeling van de verschilnotities zie ik hier geen fundamentele

verschillen van inzicht meer.
- Staal; Mijn inziens is er  qua hoeveelheden geen discussie. Wel bijzonder dat hier aanvullende kosten worden gerekend terwijl het staal conform aanbieding van Levvel in China wordt

besteld.
- Werktuigbouw; Geen verschil van inzicht ten aanzien van het overgaan van cilinders naar Herwerken. Inhoudelijk vraagt dit uiteraard nog wel om een kostenbeschouwing.
- Ondersteunende insta lla ties/IA; Mijn inziens ook hier geen verschil van inzicht over de inhoud maar wel nog een kostendeskundige beschouwing
- Efficiënte uitvoering heiwerk over de 4 putten; Het is voor RWS onvoldoende onderbouwd wat hier nu precies wordt bedoelt
- Vervroegen opstelplateaus nieuwe spuigroepen; hierover bestaat geen verschil van inzicht tussen partijen. Is daarmee vooral een kostentechnische beschouwing
- Extra kosten noordelijke werkeilanden i.v.m. waterveiligheid; Mijn inziens ook hier geen verschil van inzicht en is een kostentechnische beschouwing
- Gemaakte kosten ontvlechting NSM/BSM; voor RWS onvoldoende onderbouwing wat hier nu wordt bedoelt
- Verschuiving Dijkvak 11; mijn inziens ook hier geen fundamenteel verschil van inzicht tussen partijen en vooral een kostentechnische beschouwing
- Geodetische werkzaamheden; voor RWS onvoldoende onderbouwd wat dit nu precies is. Tevens opmerkelijk dat hier de jaren 2020 t/m 2023 worden aangehaald waar het

oorspronkelijke contract al liep tot 31-12-2022
- Licentiekosten software; Voor RWS onvoldoende onderbouwd wat dit nu precies is.
- Tijdgebonden kosten eerder afgesloten wijzigingen; ook hier ontbreekt en aan voldoende onderbouwing
- Extra verkeersmaatregelen; in de basis is er geen verschil van inzicht dat verkeersmaatregelen langer door zullen lopen of  extra nodig zijn. Maar vraagt wel om nadere onderbouwing en

toelichting
- Claims onderaannemer; ontbreekt aan voldoende onderbouwing voor RWS
- De directe onderhoudskosten; vragen om een kostentechnische beschouwing BUl t -GF !  SCO1D6

8) Ten aanzien van BSM heeft afgelopen week een gesprek plaatsgevonden over de verschilnotitie. Deze lijkt nog verre van af en heeft nog veel vraagtekens opgeleverd. Het is daarom lastig
om tot een kostenbeschouwing over te gaan. Ik heb gevraagd om te kijken of  er grote "brokken" zijn waar geen verschil van inzicht over lijkt te zijn.

Kort en goed: Dit is mijn eerste beeld voor volgende week woensdag. Maandag schuif in aan bij het overleg met Op basis daarvan kom in dan met een volgende update.

Fijn weekend


