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Verslag T3-qesprek dd 6 december 2018.

Aanwezig:

Afwezig: niemand.

Vooraf.

In het groen de acties en standpunten welke besproken zijn in het gesprek dd 6-12-2018.

Met de term 'opdrachtgever' worden beide opdrachtgevers (MN en GPO) bedoeld, tenzij anders
vermeld.

1. Openinq, vaststellen van de agenda en mededelingen

Geen.

3. Mijlpalen van project

• Aanvangsdatum - 12 oktober 2018 - GEREALISEERD;
• Beschikbaarheidsdatum - 31 december 2022 (incl. 3 maanden OG en 3 maanden ON-

buffer);
• Voltooiingsdatum - 15 maart 2023.

Uitvoering / samenwerking met Levvel4.

Algemene stand van zaken

terugmelding uit PFU van 21 en 22 november

Specifieke onderwerpen

Omwille van de transparantie en het motto "geen verrassingen" worden onderstaande
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(majeure, niet limitatieve) punten (discussies/issues al dan niet al met Levvel) genoemd. Deze
worden hieronder niet uitvoerig beschreven, want de ontwikkelingen hierin gaan snel.

a. Onderschatting Hydraulische randvoorwaarden in voorhaven Den Oever
Omschrijving.
Er is door Levvel een fout geconstateerd in de hydraulische randvoorwaarden in de voorhaven
van Den Oever. RWS heeft dit laten toetsen door Deltares en die bevestigt dit.

Actualiteit
Door het project is onderbouwd dat de ontwerpuitgangspunten voor de Keersluis dermate
robuust zijn, dat het geen bezwaar is deze op basis van de oude hydraulische randvoorwaarden
te ontwerpen.
De fout is wel van invloed op de dijken in de voorhaven. Het standpunt van het project is
echter om ook hier de hydraulische randvoorwaarden niet aanpassen omdat:
1) de kans klein wordt geacht dat de betreffende dijktrajecten worden afgekeurd tijdens

aankomende veiligheidsbeoordelingen gedurende de levensduur.
2) de onderschatting van de hydraulische randvoorwaarden dermate klein is dat deze vrijwel

wegvalt in de onzekerheidsmarge van de berekeningen.
3) de omgeving waarde hecht aan het behoud van het huidige basalt als dijkbekleding

Aangezien er nog wel een kleine kans aanwezig is dat de betreffende dijktrajecten vroegtijdig
(in de exploitatiefase) moeten worden versterkt heeft het project besloten hiervoor een risico
op te nemen in het risicodossier:

Kans: 25%. Gezien het feit dat onderschatting van de hydraulische randvoorwaarden klein
is wordt een kans percentage van 25% voldoende conservatief geacht.
Kosten: . Buiten scope

| Buiten
scope

Besluit en acties:
1. Opdrachtgever is akkoord met het voorstel van het project om de HR niet aan te passen;
2. Opdrachtgever is akkoord met het voorstel om het als risico voor de exploitatiefase op te

nemen, met de hierboven genoemde kwantificering.
3. Bekostiging wordt vooralsnog voorgesteld te doen uit het (mogelijke) positieve verschil dat

bij Voltooiingsdatum bestaat tussen budget en prognose-eindstand. Voornemen is om die
ruimte in het budget aan het budget van de exploitatiefase toe te voegen;

4. Opdrachtgever gaat akkoord om de kosten niet op Deltares te verhalen;
5. Dit besluit wordt nog ter ondertekening voorgelegd aan opdrachtgever. Voorts wordt het

toegevoegd aan het risicodossier en opgenomen in de projectendatabase (actie:
projectteam);

6. Opdrachtgever is van mening dat hier uit geleerd dient te worden. Opdrachtgever GPO pakt
dit binnen het programma Sluizen op. Project Afsluitdijk zal hierbij ondersteuning leveren.

b. Fout in HR kunstwerken IJsselmeerzijde

Omschrijving.
In de [Hydraulische Randvoorwaarden] is aangegeven dat de ON voor de kunstwerken een
golfhoogte van 0,64m vanaf het IJsselmeer moeten hanteren. Echter, geconstateerd is dat dit
te laag is en dat de golfhoogte ca 1,40 m moet bedragen. Het wijzigen van de golfhoogten zal
gevolgen hebben voor het constructief ontwerp van de nieuwe spuisluizen, pompen en schuiven
van de bestaande spuisluizen. De exacte gevolgen zijn niet in te schatten aangezien het
ontwerp van Levvel nog niet inzichtelijk is. Voor zowel vermoeiing als constructieve sterkte zijn
de belastingen vanuit de Waddenzee fors hoger dan vanuit het IJsselmeer. Een toename in
belastingen vanuit het IJsselmeer zal daardoor waarschijnlijk maar beperkt effect hebben op
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het ontwerp.
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5. Beheerder

Samenwerking projectteam en beheerder

Betrokkenheid van beheerder.
Aandachtspunt: continuïteit in het geding door het vertrek van medewerker van het district,
neemt dit punt mee in bespreking met P district Noord.

Actualiteit
• Levvel stelt een communicatiemodel ("Levvel-beheerder-loket") met de beheerder voor.

Levvel heeft sterke behoefte om in gesprek met de beheerder te gaan. Omwille van
beperkte beschikbaarheid bij de beheerder dient Levvel wel scherp aan te geven wanneer
en welke personen nodig zijn.

6.  Projectteam: organisatie

Afgesproken acties uit gesprek:
• In T2-gesprek stand van zaken met betrekking tot inzet ass. OM. .
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Met SLU is afgesproken dat er aan het einde van 2018 een assistent
Omgevingsmanager beschikbaar is. Voorts is de inzet op het gebied van communicatie voor 2019
bestendigd.

Actie:
1. Opdrachtgever MN gaat bespoedigen dat de kandidaat beschikbaar is.

7. Vergunningverlening door ILT

De komende periode gaat de eerste vergunning binnenkort in de procedure. Deze is een eerste test
voor de organisatie van RWS, ILT en Levvel. Op 5 oktober hebben DG RWS en IG ILT informeel
werkbezoek aan Afsluitdijk gebracht.

RWS heeft Levvel aangesproken op feit dat proces aan hun kant nog niet optimaal verloopt. Levvel
heeft aangegeven hier meer effort op te plegen.

Actualiteit
• De aanvraag voor de vergunning van de bouwkuip is ontvankelijk verklaard, echter op

andere onderdelen loopt de aanvraag achter op de planning.
• Er wordt een audit/evaluatie gehouden waar gekeken wordt hoe RWS nog beter risico's op

he niet tijdig afgeven van vergunningen kan beheersen, waaronder ILT in positie brengen.

8.  Bedrijfsvoeringsaspecten: tijd, geld, risico's en kwaliteit

Tijd.
Geen opmerkingen.

Risico's.
Geen opmerkingen, anders dan de punten hierboven.

Geld (budget en prognose)
Er is een onderuitputting van ten opzichte van T2. De verklaring hiervoor is als volgt: Buien scope

Enkele Leveringen en betalingen blijken nu niet meer in 2018 plaats te vinden en schuiven
door naar 2019. Te optimistisch ingeschat door het projectteam;
Meevallers. Bepaalde bestellingen blijken nu een lagere waarde bij gunning te hebben dan
eerder gedacht voor gunning. Dit zijn meevallers, waardoor er ruimte in het budget komt.
Doublures in prognoses, dit zijn fouten die aangetroffen zijn;

Actualiteit
In overleg met de adviseurs van GPO en MN is naar aanleiding van een bericht van [

waarin het verzoek is gedaan om de prognose voor de komende jaren nog eens
kritisch te beschouwen, de kasprognose voor wat betreft de risico's herzien. Nu is de totale
risicoreservering verdeeld over 2021, 2022 en 2023, in tegenstelling tot een Buiten
(ongelijke) verdeling over vijfjaren. SAP is hierop aangepast. scope

Kwaliteit.

Actualiteit
Zoals eerder gemeld in het voortgangsgesprek leidt de beslissing van RWS over het neerleggen
van de handeling van prestatieverklaren (incl de SAP -handeling) bij de IPM-rolhouders, tot

Vertraging in de afhandeling van betalingen waardoor de prognoses in het geding zijn
(kans op onderuitputting);
Risico's op onrechtmatigheid, omdat er bij het registeren in SAP fouten kunnen ontstaan.
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Opdrachtgever GPO inventariseert bij de projecten binnen het programma Sluizen hoe het
is gesteld met de problematiek rond het prestatie verklaren en gaat zo nodig opschalen.

Scopeformulier
Het scopeformulier is besproken met adviseurs opdrachtgever. Deze ligt ter afstemming bij BS en
daarna ter ondertekening ingezonden.
Het scopeformulier ligt nu bij BS. Zodra men informeel akkoord is kan het projectplan getekend
worden en kan het scopeformulier de tekenronde in. Het scopeformulier ligt nu al enige tijd bij BS
ter toetsing en afstemming, waarna het ter ondertekening gaat. Zodra stagnatie dreigt, dan
opschalen. Het standpunt van project en OG is dat we een getekende O-situatie dienen te hebben.

Actualiteit
• Ligt nog ter toetsing bij BS

Actie:
1. Het scopeformulier en de begeleidende brief worden ingezonden naar Bestuurstaf.
2. Projectteam stelt brief op en deze wordt besproken met adviseurs opdrachtgever, daarna

gaat het de tekenronde in.

Projectplan
Deze komt binnenkort ter ondertekening langs bij de opdrachtgever.

9.  Wat verder ter tafel komt.

Aanvullende onderwerpen:
1. De vier ambities van het project worden vast onderdeel van de agenda van dit overleg;
2. Wens is om Early warnings ook op agenda van dit overleg te hebben. Projectsturing GPO

komt met voorstel hiervoor.

Dashboard:
Opdrachtgever is akkoord met de kleur en tekst in het dashboard van de PDB.

T3-aqendapunten uit aanschrijving Lars Teulinqs versie 6-11-2018

Agendapunten van GPO voor het komende T3-gesprek zijn:
• Up to date zijn van mijlpalen en prognoses in de PDB. Specifiek: zijn er sinds de T2

ontwikkelingen geweest die van invloed (kunnen) zijn op de afgegeven kasreeksen en
mijlpalen?

Kasreeksen: zie boven.

• NKA/Capaciteit (waaronder evt. vragen/afstempunten n.a.v. NKA gesprekken,
programmeringsproces en -uitkomsten).

Kader van de inhuur voor 2019 is in voorjaar 2018 besproken:
Buiten scope

Het lijkt er op dat het kader voor 2019 past op de huidige prognose, echter is daarmee wel alle
marge/buffer eruit. Binnen het projectteam is er sprake van een aantal onzekerheden ten aanzien
van inzet van RWS. Mogelijk leiden deze tot inhuur EPK.
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Besluit / acties:
1. Opdrachtgever GPO heeft dit bedrag opgenomen in kader voor 2019.

• Veiligheidsmonitor Projecten: VMP is een instrument, waarmee een projectteam door self
assessment de eigen veiligheidsprestaties in kaart kan brengen. Elke T-periode kunnen
projecten op deze manier rapporteren op hun veiligheidsprestaties. Hiertoe dienen de
projectteamleden een vragenlijst in te vullen, die vanuit IPB wordt verstuurd. VMP is in oktober
uitgerold over een beperkt aantal projecten. De resultaten van deze pilotprojecten zijn
verwerkt tot een nieuwe versie, die voor de T3 over alle projecten van GPO en PPO zal worden
uitgerold. Meer informatie over VMP is te vinden op de introductiepagina voor VMP. Graag de
monitor invullen.

Actualiteit
Het instrument wordt naar verwachting begin december uitgerold (bron: )
waarna de vragenlijst wordt uitgezet. De uitkomst zal naar aller waarschijnlijkheid niet meert voor
de sluitingsdatum van T l  in de projectendatabase kunnen worden opgenomen.

• Stand van zaken NEN 9997 (indien relevant voor project).
Zie boven.

• Inkoopplanning 2019: begin 2019 volgt weer een nieuwe externe publicatie. Graag de inkopen
voor 2019 ev. actualiseren.
Zit in reguliere proces.

• Duurzaamheid: welke kansen of belemmeringen ervaar je om duurzaamheid in het project
goed te positioneren?

Project is energieneutraal. Kansen zijn er om opslagmiddelen voor energie in het project te
integreren, zodat bespaard kan worden op energiekosten.

Verwerking doorwerking T3
Bestuurstaf vraagt daarnaast aandacht voor het volgende.
Voor de verwerking T3 2018 moet in de projectendatabase aangeven worden wanneer de overloop
2018 niet verrekend moet worden met 2019.

• Als door de overloop (hogere uitgaven 2018) er onvoldoende budget in 2019 staat, moet je
dus ook aangeven waar dat vandaan komt.

Buiten scope
Actualiteit
Bovenstaande wordt meegenomen in de prognose en toegelicht in de projectendatabase.

10. Afsluiting
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