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C. Issue  hydraul ische randvoorwaarden
I n  de vorige stuurgroep is gemeld dat er momenteel een issue speelt rond
de hydraulische randvoorwaarden voorde kunstwerken aan de
IJsselmeerzijde, zoals meegegeven aan Levvel. I n  sommige gevallen blijken
er andere maatgevende golf- en waterstandscombinaties maatgevend te
zijn. Dit issue heeft met name invloed op de nieuwe spuimiddelen.

Inmiddels is de keuze gemaakt voor een aanpak om het nieuwe spuimiddel
(NSM) te isoleren en te herplannen met als doel om de kans dat de
beschikbaarheidsdatum gehaald wordt zo groot mogelijk te maken.
Afgelopen periode is een eerste analyse gemaakt op welke wijze dit het
beste kan worden aangepakt. Verwachting is dat in oktober/ november er
een nieuw baseline kan worden vastgesteld.

Daarnaast is er een sub-team geformeerd om "de verstoringen" tot nu toe
te verrekenen. Er is overeenstemming over de extra kosten tot eind mei en
de wijze van verrekenen van extra kosten na die tijd.

zal een toelichting van de laatste stand van zaken geven.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
Leden van de stuurgroep lenW wordt gevraagd kennis van bovenstaande te
nemen.
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