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Agenda

1. Update planning
2. Agenda sessie 20-8 "Ophalen ideeën/mogelijkheden planning"
3. Acties
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1. Update planning

• Levvel heeft ontwerpplanningen doorgevoerd en eerdere knelpunten uit Variant 3
planning zijn uitgewerkt

• Dit leidt tot Variant 3b (Variant 3 in eerdere vorm was niet realistisch vanwege de
knelpunten)

• Huidig inzicht vertraging BD 17 maanden (Variant 3b) - Variant is nog in
beweging

• Levvel werkt komende week aan optimalisatie om vertraging Variant 3b in te
perken

• Donderdag 22 augustus update overleg planning door Levvel (inclusief verdere
optimalisaties tot dan toe)

• Woensdag 28 augustus overleg Henk, Jan, Kimon met planners Levvel
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2. Agenda sessie 20-8 (1/2)

1. Doel van de sessie: Strategie bepalen ten aanzien van de planning
• Probleemschets, situatie tot nu toe
• Eerder gemaakte afspraken
• Hebben wij een gedeeld goed gevoel bij welke kant het op gaat en de stappen? Kunnen

wij dit uitleggen?
• Gezien ons belang en positie, met welke strategie en aanpak kunnen wij ons belang

behartigen?
- Minimale kosten voor RWS
- Verantwoordelijkheid op de juiste plek houden (DBFM werking)
- Hoe zorg je ervoor dat je als OG nog iets te beslissen / kiezen hebt (geen voldongen feiten)
- Duidelijkheid, helderheid over verantwoordelijkheden naar beide teams. Zorgen dat

ontwerp/uitvoering zich op hun inhoud kan blijven focussen, met oog op goede samenwerking.
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2. Agenda sessie 20-8 (2/2)

2. Oplossingsrichtingen uitwerken
I. Variant planning

a) Welke knoppen vinden wij kansrijk? Inventariseren a.h.v. overzicht planningsknoppen
b) Scope voor BD verkleinen: Hoogwaterkerendheid in BC, Afvoeren Water uit BC

mogelijkheden bespreken
c) Voor- en nadelen inventariseren

II. Integraal jaar naar achter + optimalisaties
a) Haalbaarheid
b) Voor- en nadelen inventariseren
c) Medio september uiterste beslisdatum hiervoor

III. Andere optie(s)
a) Dinsdag benoemen en uitwerken
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3. Acties
Actie
1. Opbouw dossier vertraging Levvel > overleggen gepland nog toegang

tot mailbox Afsluitdijk nodig, 26 augustus overleg met
2. Zsm overeenkomen WON (VTW-0019) -» uiterlijk 1/9!
3. Betrekken richting eind september
4. Plannen "HR BOT" tussen de weken van dashboard-overleg
5. Overleg "Plan B" met in augustus
6. Bespreken "Hoe willen we vanaf nu samenwerken met Levvel" in BOT

overleg 19-8

Actiehouder
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