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Mld-Code Melding Status Plandatum
afronding Issue met RWS

MLD-0015 Scope Keerwand Centrale Plein monument zuid Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0020 Staalkwaliteit schuiven Actueel 2019-03-18 Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0131 Wijzigingen in scope Lewel a.g.v.
aangekondigde nieuwe schutsluis bij KWZ

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg



MLD-0135 Diverse verschillen van inzicht t.a.v. D-VMR
met RWS en/of provincie

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0152 Nieuw ontwerp spuikokers nodig Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0153 Toe te passen HR op D-VMR n.a.v. WOG HR
7.0

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg



MLD-0155 Ontwerp fietsbrug bij BSM niet haal-/maakbaar Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0157 Ontvlechting realisatie BSM vs NSM Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0158 Tijdig besluiten t.a.v. inkoopmomenten Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0166 Stabiliteitsconstructie KWZ wordt aangepast Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0170 Review van UNO's (Uitgangspunten Nota's
Ontwero) door RWS worden tiidskritisch

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverlea

MLD-0171 Aanpassingen in de Belastingnota Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg



MLD-0172 Wijze van valideren van DO's met RWS
afstemmen

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0176 BSM DO en KWZ - Uitgangspunten /
Uitgangspunten notities vaststellen

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0177 NSM pompen start bouw i.r.t. afvoeren water Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0178 ROK niet van toepassing op
droogzetvoorzieningen (Eisen t.a.v. lassen.)

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0180 Systeemintegratie OCD nog niet goedgekeurd /
Gevalideerd

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverlea

MLD-0181 Locatie inkoopstation KWZ Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverlea

MLD-0183 Bekrachtiging DO Gemaal Leemans Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0184 Afhandeling eisenvalidatie (12 eisen
geëscaleerd naar TM)

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0185 Ontwerpnota ASD-ONO-0181
Vormgevingsleidraad ligt sinds 05-08-2019 bij
RWS maar nog geen reviewformulier /
Hpkrarhtininn nnh/Annpn

Actueel Ja, bespreken in
Dashboardoverleg

MLD-0187 Doorgangen dA-dC Concept Ja, bespreken in
Dashboardoverleg



Actiepunt Actiehouder Plandatum Status Datum
gereed

01. Navragen bij RWS wat precies de scope wordt. 2019-03-21 Voltooid 2019-04-04

02. Verduidelijken scope (Zie Nvl VR-0715) RWS Lopend
02. Melding staalkwaliteit weer op actueel. RWS wenst deze
opnieuw te bespreken op de technische tafel a.g.v. HR 7.0
belastinoen.

RWS Lopend

1) MIA VTW opstellen
2) Informeren RWS
31 RWS ziet oraaa formele WON ivm consistentie contract.

2018-11-14 Voltooid

01. Gemeld bij RWS. Zie Mail aan d.d.
08-07-2019

2019-07-08 Voltooid 2019-07-08

02. Aangeven of RWS hiervoor een WOG gaat verstrekken RWS Voltooid

03. Uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie mogelijkheden tussen
DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis provincie' de Delta
inzichtelijk maken voor nr 2. Ind. inzicht in Financieel Nadeel

10/12: aangeven of er wel/geen bodembescherming wordt
toegepast cq ontgrondingskuil

Lopend

04. Vaststellen of punt 12 uit memo ASD-NOT-0632 nog een
actie behoeft.

Voltooid

05. Nogmaals herbevestigen niet wijzigen aanvaarbelasting op
Keersluis KWZ (Nr 5. uit memo ASD-NOT-0632)

RWS Voltooid

06. Nogmaals herbevestigen niet wijzigen ankerbelasting op
drempel Keersluis KWZ (Nr 6. uit memo ASD-NOT-0632)

RWS Voltooid



07. Bepalen wat er met de loopbrug bij KWZ moet gebeuren (Nr
7. uit memo ASD-NOT-0632)

RWS Voltooid

08. T.a.v. nr. 3 uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie
mogelijkheden tussen DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis
provincie' onderbouwen waarom er geen bodembescherming
nodig is.

Voltooid

01, In TM-overleg bespreken discussiepunten VMR vanuit DNA
met RWS

Lopend

02, Afspraak RWS, DNA en Lewel inplannen waarin de
wensen/eisen t.a.v. de VMR worden vastgelegd. (OCD, ruimtes,
beweoinoswerken e.a..... "I

Lopend

03. Besluit afstemming regelwerken provincie en Lewel voor
functievervulling passeren vissen en hoogwaterkering.

Lopend

04. Besluit kabeldoorvoering naar VMR Lopend
01. Organiseren ontwerpatelier RWS 2019-08-29 Voltooid 2019-08-29
02. meenemen gevolgen van de belastingen Voltooid
03. Inventariseren welke EMVI-beloften moeten worden
losqelaten om nieuwe olannina moaeliik te maken.

RWS Voltooid

04. Opstellen en toetsen schetsontwerp NSM - spuikokers op
vermoeiina

Voltooid

05. Memo verstrekken t.a.v Toesten ontwerp DO NSM aan eisen.

Betreft memo dat Lewel voldoet aan HR 6.2. Delta 1.

Voltooid 2019-11-07

06. Reageren op aangeleverd memo.
(betreft memo dat DO voldoet aan HR 6.2 / delta 1)

10/12: memo wordt 19-12-2019 besproken tussen RWS en
1 o\A/nl

RWS 2019-12-19 Lopend

07. Controleren aangepaste versie van de nieuwe Hydraulische
randvoorwaarden 7.0.

2019-11-19 Voltooid 2019-12-10

08. Aanleveren resultaten van de second opinion RWS 2019-11-22 Voltooid 2019-12-10

09. Ter informatie CFD berekening(en) aanleveren aan RWS. Lopend

01. Bespreken in contractoverleg Voltooid 2019-09-06

02. Omzetten WOG HR 7.0 omzetten in belastingen (inclusief
achtertuin)

Voltooid 2019-09-06

03. Nagaan of bij de VMR de HR 6.2 i.c.m. de 15 jarige dataset
toeaeoast kunnen worden

Voltooid 2019-09-06

04. Nagaan en bespreken contractuele bescherming voor
toepassing waarden HR 6.2

VnnrQtpl vnnr AAnnA inn rnntrart dnpn

2019-12-20 Lopend



05. Bespreken met r of er nog meer punten zijn
waarvoor Lewel van mening is dat ze beschermd dient te
worden (naast ook Hvdra-zoet - MLD-0119’)

Voltooid 2019-11-08

06. Memo met situaties verstrekken aan RWS: wat als de voor-
en achtertuin bij de VMR nog niet gereed zijn, maar de bypass
wel wordt weggehaald.

2019-11-15 Lopend

07. RWS gaat de gevoeligheid van de komberging van de VMR
na bij DNA

10/12- levert memo

RWS Lopend

08. besluit over laten staan van de bouwkuip in de tijdelijke
situatie

RWS Lopend

01. Inventariseren maakbare oplossingen (vooroverleg met
architecten (16-9-2019)

Voltooid

02. Gezamelijk opstellen eisenset voor gekozen rooster (comfort,
stroefheid, kleur, onderhoud, enz)

Voltooid

03. Notitie maken waarom wij dit een WOG vinden Lopend

04. goedkeuring rooster fietsbrug BSM bij fietsersbond regelen RWS Lopend

05. voorleggen rooster dat voldoet aan PvE Lopend
01. Manier bedenken om de energievoorziening tbv BSM te
ontvlechten van de nieuwe spuikokers

Voltooid

02. Uitwerken voorstel tijdelijke energievoorziening BSM in
zeecontainers

Voltooid

03. Organiseren presentatie optimalisatie
renovatiewerkzaamheden

Voltooid

04. Opdracht voor ontvlechting vastleggen via en naar
Contractoverleq

2019-11-08 Lopend

05. Opdracht voor modules vastleggen via en naar
contractoverleq

2019-11-08 Lopend

01. Inventariseren inkoopmomenten naar inkooppakket, object
en moment

- Indien we uitspraak RWS nodig hebben

- o.a. droogzetschotten, modules, gaten in dak met luiken,

Lopend

02. Besluiten t.a.v. inkoopmomenten stalen schuiven RWS Voltooid

01. Toelichten ontwerp in pre-validatie sessie Voltooid
02. WON indienen en afronden via wijzig ingenoverleg

(kistdam i.p.v. verankeren)

10 /12 -  Wr>N.ni?4 ic innodiond hii PWQ

2019-11-19 Lopend

01. Planning van review door RWS van UNO's verstrekken Voltooid 2019-12-10

01. Verstrekken memo t.a.v. hoe om te gaan met vermoeiing

10/12 memo nog aanvullen met de keersluizen. Daarna memo
verstrekken aan RWS

Lopend



02. Na ontvangst van memo van Lewel de Belastingnota
aanpassen en verstrekken aan Lewel

RWS Lopend

01. Afstemmen validatieproces met RWS 2019-11-13 Voltooid 2019-12-10

02. Presentatie over validatieproces is gegeven aan RWS. Lewel
levert nog een toelichting hoe Lewel omgaat in bijvoorbeeld het
civiel ontwerp met de raakvlakken met de andere objecten die
later worden uitgewerkt tot een integraal ontwerp.

IHH
Lopend

03. "Ontwerpnota's valideren onder kanttekening " ->  RWS levert
een zin/tekst met een voorbehoud die zij opnemen in de validatie
van verificatieolannen

RWS Lopend

04. Nagaan of Lewel kan instemmen met het voorbehoud van
RWS in de validatie van de verificatieplannen

Lopend

01. 01, Opstellen memo met de mogelijke oplossingen en
bijbehorende kostenraminaen

Lopend

02. 02, RWS gaat de toelaatbare overslag na (zoutbezwaar) bij
BSM DO & KWZ

RWS Lopend

03, Voor het zuidelijke dek KWZ gaat RWS na of het toelaatbaar
is om deze een maximale belasting te geven conform de 1:100
conditie.

RWS Lopend

04, Lewel levert een schets met de nieuwe HR balk Lopend
05, afspraak + argumentatie vastleggen t.a.v. het niet gelijktijdig
optreden van de golfklap in meerdere kokers. Waterdruk wel in
meerdere kokers aeliiktiidia.

Lopend

06, Belasting vanuit waddenzee op noordschuif bepalen Lopend
01. Afstemmen hoe we tot een besluit van de start bouw NSM
pompen komen i.r.t. afvoeren water. (ME-eis verificatie afvoeren
water)

Lopend

01. Leveren memo met nadere toelichting Lopend

01, goedkeuring verkrijgen via postbus, contractoverleg, of laten
valideren

Lopend

01. Besluit door RWS of locatie inkoopstation KWZ akkoord is. RWS Lopend

01. RWS is akkoord met DO mits (invulling van) eisen t.a.v.
onderhoud Gemaal Leemans zijn afqestemd met HHNK.

Lopend

02. Aanbieding doen aan HHNK voor het uitvoeren van 25 jaar
onderhoud?

Lopend

Voor 12 eisen een gezamenlijke toelichting opstellen, (zie eisen
in de mail van EWI d.d. 09-12-2019, of de eisen gekoppeld aan
deze meldino)

Lopend

Reageren op ASD-ONO-0181 RWS Lopend

• Achterste doorgang doorvaarbaar voor B&O door provincie?
• Voorste doorgang met een voetgangersbrug voor B&O?

RWS Lopend



Toelichting

toegelicht in Wijzigingen overleg d.d. 04-04-2019 en per e-mail
aan d.d. 10-04-2019

Zie ook: EMVI belofte vs ROK en aanvulling op ROK met daarin
opgenomen het verbod op toepassen staalkwaliteit hoger dan
S355.
Lagere kwaliteit gebruiken, MIA definitief maken, WON opstellen.
W-0026

Is mondeling teruggekoppeld in Dashboard overleg. De volgende
punten uit memo ASD-NOT-0632 'Synergie mogelijkheden tussen
DBFM-Afsluitdijk en nieuwe schutsluis provincie' worden niet
meegenomen in deze Overeenkomst:
1 4 R O in  11  n Hm 10
Nr 2) Aansluitende damwanden aan de Keersluis worden
ontworpen op een waterdiepte van -4,0 NAP en zijn niet geschikt
voor een toekomstige waterdiepte van -5,9 NAP.

Actie loopt via apart overleg t.a.v. energievoorziening. Lewel heeft
de aansluiting aangevraagd voor de Infra RWS.

Ter info:
Nr 12. De energie voorzieningen voor het knooppunt
Kornwerderzand wordt afgestemd op de gerenoveerde spuisluizen,
de nieuwe vismigratie rivier, nieuwe keersluis en de bestaande
schutsluizen en er zijn geen reserveringen opgenomen voor
energie voorzieningen voor een grotere schutsluis en
basculebruggen.

bevestigt dat de aanvaarbleasting niet aangepast
gaat worden.

Ter info:
Nr 5. De roldeur van de Keersluis Kornwerderzand wordt volgens
Eis SYS 2247 ontworpen op scheepsstoten met een scheepsgrote
CEMT Klasse Va of Zeeschepen R/S klasse 1 en is niet geschikt
voor grotere schepen volgens schutsluis/basculebruggen schepen
Klasse R/S 3 behorende bij een sluis afmeting van 26*135*6 en
geeft een 1,7 maal zwaardere belasting op de roldeur bij

bevestigt dat de ankerbleasting niet aangepast gaat
worden.

Ter info:
Nr 6 De drempel van de roldeur van de Keersluis wordt ontworpen
op slepende ankers behorende bij de scheepsgrote zoals hiervoor
aangegeven en is niet geschikt voor de krachteren uit slepende
ankers behorende bij de schepen van de





Voorstel volgt via actie 04. Ook aangekondigd in
wijzigingenoverleg.

_____________________________ ________________
- Actie uitvoeren samen met RWS ( ).
- Afgerond, bij nieuwe eisenset + ontwerp nogmaals afstemen.

PVE is vastgesteld en akkoord

Actie laten uitvoeren door CM-er bestaand Spuimiddel
i.s.m. en

10/9: Email opgesteld richting RWS met als onderwerp:
Bevestiging Wijziging Opdrachtgever Fietsbruggen Den Oever en
Kornwerderzand

Actie on hold: eerst de oplossing technisch overeen te komen.

Voorstel is om een tijdelijke energievoorziening voor tijdens de
Realisatiefase te realiseren in drie zeecontainers. Wanneer de
nieuwe spuikokers gereed zijn dan alsnog daar de
energievoorziening te realiseren voor BSM.

\ /z-»/-i rr+z-J nn  knnfliinnn -> Izlzz->z-»rz4

Voorstel wordt verder verwerkt in plannen van Lewel.

Sessie t.a.v droogzetvoorzieningen, kraanbaan, gaten in dak. Deze
sessie is oehouden.
Nagaan of deze afspraak is vastgelegd in contractoverleg

Nagaan of en wanneer er een beslismoment is t.a.v. de
droogzetvoorzieningen.

Deuren conform besluit 20/9/2019 in NL/West-europa. Schuiven
voorlooia aeen probleem

Besprekingen over UNO's met RWS zijn ingepland.



Presentatie is gegeven aan RWS.


