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Urgentie: Hoog
Beste , ,
Bij deze antwoorden op uitgezette vragen. Meeste onderdelen zijn beantwoord; vragen Midden Nederland staan nog open en vraag 3 (Beeld uit dialoog over de 450

fli gaf aan dat daar eind volgende week helderheid over zou
moeten kunnen zijn); gaf aan een week extra nodig te hebben) hebben we hier niet beantwoord omdat dit volgt en in beeld gebracht wordt voor vervolg PC.
- Richting de voorbereidingsgroep worden onderstaande vragen en antwoorden nog niet verspreid.
- De antwoorden van MN ontbreken nog in deze versie.
- De te kiezen scenario's liggen voor aan de staf ( , , , ). Voor aankomende week brengen wij vanuit project verder in beeld welke delta

wij zien tussen 'aanbieding' Levvel en de door ons berekende kosten. Ik voorzie daarin een dilemma wat strategische keuze vraagt. Op dit moment berekenen wij op
basis van ons beschikbare info de kosten die wij als project voorzien voor de WOG 7.0. Door oogharen is verwachting dat het gat tussen wat wij nu als realistisch
berekenen en wat Levvel opvoert onoverbrugbaar zal zijn. Een uitkomst kan zijn dat er vanuit te kiezen scenario met Levvel in gesprek zal worden gegaan. Het
benoemen van een scenario op enig moment bepaald de vertrekpositie en kan financiële gevolgen hebben ..dit vraagt dus nadrukkelijk een bewust gedragen keuze (zie
ook de antwoorden op vragen over ervaringen met opbreken DBFM).

- Doordat we de vraag hebben uitstaan naar wat wij realistisch vinden en hierop antwoord gaan geven wordt het speelveld aan onze kant vastgelegd. Dit bepaald voor
het vervolg onze bewegingsruimte; als dat uiteindelijk niet overeenkomt met een achterliggende strategie ontstaat er een knelpunt. Kortom ook dit vraagt bewust
gedragen keuze.

Als laatste wil ik aan jullie meegeven dat in proces van PC twee facilitators acteren die naar ik begrijp ook DT GPO coachen. Voor mij is onduidelijk welke rol zij binnen dit
onderhandelingsproces hebben. We hebben als project hier al vragen over gesteld omdat wij geen zicht op hun rol en netwerk hebben en hier dus ook niet op kunnen
acteren.


