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Van:
Verzonden:
Aan:

(GPO)
woensdaq 27 mei 2020 17:23

Onderwerp: RE: 200520 - ASD-COR-0349 - Stand van zaken uitgangspuntennota's

Dag

Hierbij mijn beeld over het verloop van ASD-UNO-0025 (NSM pompgemalen) en reactie op de brief van Levvel:

• Met uitzondering van D-VMR: ASD-UNO-0029 en Dam dA-dC: ASD-UNO-0163 heeft Levvel alle UNO's voor 18
december 2019 aan Opdrachtgever verzonden. Deze zijn in drie gespreksrondes (op 5, 10 en 19 december
2019) ook allemaal besproken.

• Het klopt dat wij in het begin moeite hadden de reviewcommentaren netjes gebundeld aan Levvel te
verstrekken. Het uniforme reviewformat was nog geen gemeengoed, uploaden opTP-Levvel werkte niet goed
(dit is vanaf maart jl. opgelost) en de organisatie aan onze zijde om dit te doen liep niet lekker. Na die ti jd is dat
opgelost: de bezetting van reviewers is vanaf begin dit jaar constant, is in charge van de
reviewformulieren en het mailcontact tussen OG-ON verloopt goed. Daarnaast is de inzet van
vanaf maart flink opgehoogd en wordt er sinds die t i jd tweemaal per week een dagdeel besteed om te
overleggen over deze de UNO's. Dit vergaderschema is zowel voor Levvel als voor ons het maximaal
haalbare.

• In mijn mail betreffende de voortgang richting Levvel heb ik op 31-03-2020 aangegeven dat het zou helpen
als wij een week van te voren alle stukken, inclusief reviewterugkoppeling, zouden ontvangen. De stukken

Een belangrijke basis voor de UNO's: de
documenten ASD-RAP-0914-B Model beschrijving Golfklap d.d. 19 febr. 2020 en ASD-MEM-0164-B
Stormverlopen en stormduur IJsselmeerzijde en Waddenzeezijde d.d. 18 dec. 2019 (welke op 31-01-2020 per
postbus naar ons is gemaild), zijn in samenhang in februari 2020 vastgesteld. Deze vormen de basis voor alle
UNO's en zijn mede dankzij onze reviews op het goede niveau gebracht.

In het overleg van 05-03-2020
werd ook Levvel duidelijk dat het nodig was hiervoor een generieke memo op te stellen. Hiervoor is door 10  . 2 .  g
Levvel een externe specialist aangetrokken en heeft het vervolgens twee maanden geduurd voordat wij het
eerste concept onder ogen kregen. Van ons aanbod om hierover interactie te voeren is door Levvel geen
gebruik gemaakt. Deze memo: Beschouwing van veiligheidsfilosofie van
(niet-)waterkerende constructies binnen Levvel, ASD-NOT-1469 versie 06-05-2020 hebben wij 12-05-2020
besproken en ons reviewcommentaar heeft ertoe geleid dat Levvel nog een aanvullende memo voor de
afleiding van de ontwerpgolf Hmax heeft opgesteld. Dit document ASD-NOT-1499: Afleiding ontwerpgolf Hmax
voor kunstwerken, is op 26 en 27-05-2020 besproken en er is nu consensus over de inhoud.

• Wat betreft de in de brief aangehaalde ASD-UNO-0025 NSM Pompgemalen moeten de uitkomsten van deze
laatste memo's nog worden verwerkt.
Daarnaast moeten er in ASD-UNO-0025 door Level nog keuzes worden gemaakt om de HR-belasting op de
glasgevel op te kunnen nemen en staan er ook nog een aantal reviewopmerkingen van ons in behandeling.
Pas daarna kan deze UNO definitief worden gemaakt.

Overall beeld:

aandacht ging in de maanden december t/m februari vooral uit naar de basisdocumenten betreffende de
modelbeschrijving en golfklappen en naar de documenten betreffende BSM. Echter daarna is ook op alle andere
UNO's flink doorgepakt e
Het is wel zo dat de UNO's en daarvoor benodigde theoretische beschouwingen zeer complex zijn en het kost
inderdaad veel t i jd om deze met elkaar door te nemen.

10  . 2  , g

1



Ik kan onderschrijven dat de overleggen constructief verlopen en er ook een goede samenwerking is op het niveau
van het technisch management. Het einde van de behandeling van UNO's is in zicht is en het is mooi dat er al de
nodige documenten de status definitief krijgen .

Tot zover mijn beeld. Kan j i j  hiermee uit de voeten?

Groet,■
Van:
Verzonden: vrijdag 22 mei 2020 09:22
Aan:

CC:
Onderwerp: FW: 200520 - ASD-COR-0349 - Stand van zaken uitgangspuntennota's

Ha mannen,

Bijgevoegde brief ontving ik van Levvel over het verloop van de UNO's

Ik wil hier graag afrondend op reageren omdat het anders een wel/nietes verhaal gaat worden.

Omdat we mijn inziens nu stappen maken wil ik daar vooral op aanhaken. Van jullie graag wel even het beeld hoe dit
nu is gelopen in de afgelopen maanden.

Alvast dank.

Gr.

Van:
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 18:45
Aan: p

Onderwerp: 200520 - ASD-COR-0349 - Stand van zaken uitgangspuntennota's

Beste

Bijgaand treffen jullie ons schrijven 200520 - ASD-COR-0349 - stand van zaken uitgangspuntennota's
aan.

Met vriendelijke groet,

| Levvel

LÏLVS CRFCOIO V l IL IGCCSTt lO

Stontelerweg 1, 1779 GZ Den Oever

Sterker. Trots.
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