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ID# BN Document r i aa ia Eis Opmerking RWS Reactie Levvel RWS eens/oneens Naar bespreekpuntenlijst?

1 Algemeen

Er staan uitgangspunten benoemd die een
relatie hebben met het voldoen aan de
faalkanseisen en pas akkoord zijn als de
haalbaarheid middels een faalkansanalyse is
aangetoond (zoals bv. sluiten tot max 2,10
+NAP in relatie tot de hersteltijd)

2 Algemeen

Afgeweken wordt van de sluitpeilen van het
contract. Deze afwijking moet expliciet gemaakt
worden (wat is de afwijking en onder welke
condities) en separaat worden vastgesteld.

3 2.5 Normen en
richtlijnen Leidraad kunstwerken TAW is wel bindend

4 Algemeen
Opmerkingen uit review 0026 dienen voor zover
van toepassing in dit document te worden
verwerkt

5 4 Berekeningen

Kan ON aangeven welke berekening wordt
gebruikt voor het maximaal te keren verval met
golfbelasting die de puntdeuren moeten
opnemen tijdens maatgevende storm

6 4 Berekeningen

Kan ON d.m.v. een duidelijk schets, zoals bij
voorbeeld in memo van bijlage 1.9 figuur 2,
laten zien wat de maatgevende belasting is op
de puntdeuren die in boven vermelde opmerking
wordt bedoeld.

7 Algemeen
Ik mis in dit document een samenvatting van de
resultaten van de berekeningen en ik mis een
conclusie.

8 Algemeen

Dit document staat in geen verhouding met
hetzelfde document bij keersluis
Kornwerderzand BER-290-A. Van waar dit
kwaliteitsverschil?

9 Algemeen

Er worden in dit document een aantal
belastinggevallen veronachtzaamde, zoals
bijvoorbeeld ijsbelasting, welke in BER-290-A
wel de nodige aandacht krijgen. Waarom dit
verschil?
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