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(GPO)
FW:  Afsluitdi jk

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

917
Ter info

Van: @rws.nl>
Verzonden: maandag 16 november 2020 17:58
Aan: @rws.nl>; @rws.nl>; @rws.nl>; @rws.nl>
CC: @rws.nl>
Onderwerp: Afsluitdijk
Beste ,
Hierbij nog even per mail hetgeen we net hebben besproken.
Eerst het formele spoor (dus bekend bij Levvel):

1. Eind december hebben we het traject om de delta te verkleinen afgerond. We kunnen Levvel dan informeren. We geven hier niets weg, er wordt later pas onderhandeld!
2. Voor 2 e orde effecten volgt een afspraajd . Ook dit is geen onderhandeling, we krijgen uitleg.
3. AK / W / R: dit is een gesprek tussen . Stadpunt RWS is terug naar DBFM overeenkomst

Verder hebben de het volgende besproken:
- RWS heeft extra capaciteit bijgeschakeld ( ), om zo snel de delta inzichtelijk te maken
- RWS neemt niet deel aan gesprek met de banken
- Dit jaar betalen we nog liquiditeitsprobleem, niet de kosten voor de WOG. Levvel had het over 6 plus 3,1 oid

En het verzoek door PWC / LA te laten beschrijven of het voor Levvel mogelijk is vanaf 2021 te demobiliseren. Ligt de situatie nu anders nu RWS een WOG heeft opgedragen, kan het daarom
misschien wel? Wat betekent demobiliseren voor SPC en EPC?
Daarna het traject dat niet bekend is bij PWC:

- Eind deze week heeft eerste analyse klaar. Voorstel is dit even kort met de te delen. Wat vinden we hiervan? neemt actie richting
- Vanaf volgende week start de SO van HORVAT op de cijfers. Als we willen bijsturen, dan moet het dus voor volgende week. We hebben rond 4 december meer duidelijkheid nav onderzoek

HORVAT. Dan misschien 2 e afspraak met . Kunnen we obv de cijfers met een bod komen voor Levvel (een bod dat geen status heeft)?
Is bovenstaande duidelijk en in lijn met onze bespreking?


