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Document Versie Actie Reactie RWS

1 UNO-0024 NSM Spuikokers E
UNO-0024 NSM Spuikokers is ge-update (versie E) op basis van het huidige commentaar RWS,
moet besproken worden met RWS daarna laatste punten sluiten. Staat voor deze week op de
agenda.

30/03/2020: Stond op de agenda voor 24/03, werd niet gehaald door tijdgebrek. Staat nu voor 31/03 op
de agenda.

2 UNO-0026 Keersluis DOV G UNO-0026 UNO KDOV, laatste commentaar punten besproken met RWS 24-3-2020, wordt verwerkt
in versie G. Actie Levvel. 30/03/2020: Vraag RWS: Wanneer is dit document gereed?

3 UNO-0101 Keersluis KWZ E UNO-0101 UNO KWZ, laatste commentaar punten besproken met RWS 24-3-2020, wordt verwerkt in
versie E. Actie Levvel. 30/03/2020: Vraag RWS: Wanneer is dit document gereed?

4 UNO-0029 DVMR C
UNO-0029 VMR (HR 7.0) was gereed op basis van uitgangspunten Levvel (rev C) maar met
bespreken ASD-NOT-1213 (24-3-2020) staan de uitgangspunten weer ter discussie. Er zijn
ontbrekende hydraulische randvoorwaarden vanuit de Waddenzee. Actie RWS.

30/03/2020: Discussie gaat over Waddenzee zijde. RWS beraadt zich op standpunt Levvel. Gesprek over
Ijsselmeerzijde van de D-VMR zou wel afgerond kunnen worden.

5 UNO-0025 NSM Pompgroepen F UNO-0025 Pompgroepen is ge-update (versie F) op basis van het huidige commentaar RWS, moet
besproken worden met RWS daarna laatste punten sluiten in G. Staat voor deze week op de agenda.

30/03/2020: De openstaande punten betreffen allemaal de te hanteren belastingfactoren. Levvel wil dit
opschrijven in een aparte memo inzake belastingen (zie punt 13 in deze lijst). Deze memo wordt in april
geschreven. UNO staat tot die tijd in de parkeerstand.

6 UNO-0023 BSM DOV D
UNO-0023 BSM DOV is ge-update op basis van het huidige commentaar RWS (versie D incl.
bovenbalk, fietsbrug en gedetaileerde brugdek geometrie) , moet besproken worden met RWS
daarna laatste punten sluiten. Staat voor deze week op de agenda.

30/03: UNO versie D is 26/03/2020 ontvangen, inclusief reviewformulier. Wordt 31/03/2020 besproken.

7 UNO-0028 BSM KWZ C

UNO-0028 BSM KWZ is ge-update op basis van het huidige commentaar RWS (versie C incl.
bovenbalk, fietsbrug en gedetaileerde brugdek geometrie), is bijna een kopie van UNO-0023 dus als
we UNO-0023 gereed hebben en alle commentaren verwerkt hebben, maken we hier ook een
definitieve versie van.

30/03/2020: Nog niks ontvangen. Wanneer kunnen we deze verwachten?

8 UNO Dam dA-dC UNO dA-dC ligt stil omdat D-VMR alle aandacht vraagt. Actie Levvel. 30/03/2020: Nog niks ontvangen. Wanneer kunnen we deze verwachten?

9 RAP-0928 CFD Berekeneingen
NSM Spuikokers

RAP-0928 CFD Berekeningen NSM Spuikokers (wellicht ook nog CFD berekeningen voor BSM)
eerste draft is gereed en zit in interne beoordeling. Is een extra toegift van Levvel om RWS meer
comfort te geven voor het fenomeen golfklappen in kokers. Actie Levvel.

30/03/2020: Wanneer kunnen we deze verwachten?

10 Second opinion NSM Spuikokers Bespreken second opinion NSM Spuikokers. Tijdelijk geparkeerd door RWS. Actie RWS 30/03/2020: Deze second opninion was voor / door RWS en is alleen ter info naar Levvel gestuurd. Kan
van deze lijst af.

11 Delta 1 NSM Spuikokers Bespreken delta 1 NSM Spuikokers (RAP-0850). Rapport is gereed. Actie RWS. 30/03/2020: Wordt door RWS in eerste helft april beoordeeld. Op 15/04/2020 staat hiervoor een overleg
gepland met Levvel.

12
Indienen document
golfbelastingen - vermoeiing -
trillingen

Indienen document golfbelastingen - vermoeiing - trillingen. De theorie van vermoeiing en trillingen is
in diverse memo's uiteengezet, besproken en voor akkoord verklaard door RWS. Op verzoek van
RWS wordt alles gebundeld in 1 rapport. Zal dan ook nog worden besproken met RWS. Actie Levvel.

30/03/2020: Dit is geen specifiek verzoek van RWS. Op 05/02/2020 is dit besproken en werd door beide
partijen verstandig geacht om dit eenmalig in een separate memo te beschrijven, ipv in iedere UNO apart.
Is deze memo van belang om alle UNO's van de spuimiddelen te kunnen afronden?

13 Indienen document
belastingfactoren + B’s

Indienen document belastingfactoren + B’s. In alle documenten staan de belastingfactoren vermeld.
Een overall overzicht van de relatie van de belastingfactor - B is er niet. Op verzoek van RWS zal
Levvel deze opstellen. Actie Levvel.

30/03/2020: Dit is geen specifiek verzoek van RWS. Op 05/02/2020 is dit besproken en werd door beide
partijen verstandig geacht om dit eenmalig in een separate memo te beschrijven, ipv in iedere UNO apart.
Is deze memo van belang om alle UNO's van de spuimiddelen te kunnen afronden?

14 Golfklap model RAP-0914
beschrijving

B Is afgerond 30/03/2020: Afgerond


