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Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

RE: Afsluitdijk aanpassing in brief en nota
RWS-2021 13565 2) BIJLAGE Brief TK Afsluitdijk stand van zaken v7 opm stuurgroep
l&W verwerkt schoon. DOCX; 1) Beslisnota bij TK Brief Afsluitdijk voorjaar 2021
wijzigingen zichtbaar.docx

Dag allen, dank voor snelle reactie.

De nota en brief zitten hier opnieuw in de lijn. Bijgevoegd de versies met de wijzigingen zichtbaar.

is akkoord met de bedragen in de tabel.

Anita

Allen,

Ik mis een passage die in een eerdere versie wel was opgenomen:

In mijn brief van 6 juli 2020 heb ik u geïnformeerd (RWS-2020/36824) over de afwikkeling van het geschil met
Sherpa over de bediening en besturing van de schutsluizen en beweegbare bruggen. In het najaar van 2020 is er
overeenstemming bereikt waarbij ook afspraken gemaakt zijn over de nog uit te voeren verbeterwerkzaamheden.
Er zijn nu gesprekken gaande met Sherpa en Levvel over de uitvoering van de laatste werkzaamheden daarvan.
Naar verwachting kan dit in het najaar plaatsvinden, met waarschijnlijk behoorlijke hinder voor wegverkeer en
scheepvaart tot gevolg (meerdere weekendafsluitingen). Wanneer hier later dit voorjaar meer over bekend is, zal ik
u hier met een separate nota uitgebreider over informeren.
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Ofwel er zijn inmiddels andere inzichten bij het project, maar anders lijkt het me verstandig dit al wel vast aan te
kondigen.

Mvi

Van:
Verzonden: donderdag 29 april 2021 11:58

Onderwerp: Afsluitdijk aanpassing in brief en nota
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Graag jullie aandacht voor onderstaande: gaat over Afsluitdijk - Cie van Deskundigen - geschillenprocedure.

Op verzoek van is de brief aan de Tweede Kamer en beslisnota over de svz aangepast:
In de brief aan kamer duidelijk hebben dat we starten met de procedure (er stond "voorbereidingen treffen").
In de nota wordt M gevraagd kennis te nemen van het gesprek met de CEO's, en besluit te starten met de
procedure. Verder is aangegeven dat er een mogelijkheid is dat pers/politiek benaderd zou kunnen worden.

Ik heb een voorzet gedaan. Graag jullie reactie en akkoord van
: ook graag jullie reactie en akkoord van jullie.

Als we een laatste versie van de TK brief hebben graag ook die versie met LEVVEL afstemmen.

2


