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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: RE: Maandannotat ie novembei

Prima. Bij maandannotatie ZTY nog de vraag of nota (PFAS en Covid) inmiddels verzonden is. Ik heb het  beeld dat dat is opgehouden door de SO-problematiek. Maar moet je anders even bij navragen.

Ik kijk zo naar je annotatie T3!

Gr

Van: (GPO) @rws.nl>
Verzonden: vrijdag 4 december 2020 08:08
Aan: (GPO) @rws.nl>
Onderwerp: Maandannotatie november

Dag

Graag op en aanmerkingen. Vanmiddag volgt annotatie voorT3 ZTY/SO, met name ZTY worden een aantal besluiten gevraagd. Lukt het om er einde van de middag naar te kijken?

Buiten scope

Buite sccpe

1. Opvallende successen en leerpunten:
heeft helder aangegeven niet te willen

tornen aan de kwaliteit van de afsluitdijk. Dit helpt
om de opgestelde scenario's mbt HR terug te
brengen tot twee: 1) het minnelijk overeenkomen
van een wijziging en indien dit niet lukt een 2)
vaststellen van een betwist en onbetwist deel. Het
betwist deel wordt voorgelegd aan een commissie
van deskundigen.

1. Opvallende successen en leerpunten: 1. Opvallende successen en leerpunten:

2. Early warnings:
De opdrachtnemer lijkt onvoldoende in control: 1)
Ook op niet HR onderdelen is Levvel aan het
vertragen. 2) veiligheid blijft een groot aandachtpunt,
er  zijn nog geen ongelukken gebeurd (IF-rate =0),
maar de veiligheidsbeleving en aanpak is
onvoldoende.

In de context van de al moeizame samenwerking
drijft het de spanning verder op.

2 .  Early warnings: Met betrekking tot de wijziging HR
zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Levvel en
RWS op hoofdlijnen inzichtelijk. In de komense weken
wordt vanuir RWS een eigen W GHR raming
opgesteld. Met DG zijn diverse scenario's uitgewerkt en
gereed voor verzending en bespreking met beleid/SG
(28 oktober) en (2 november)

2 .  Early warnings: Op 7 oktober heeft de tweede pressure
cooker sessie plaatsgevonden tussen Levvel en RWS
gericht op de gevolgen van de wijziging HR. De
overeenkomsten en verschillen op kostenniveau zijn feitelijk
inzichtelijk gemaakt. Er resteert nog een grote financiële
delta. I&W scenario's hoe hier mee om te gaan, zijn in de
maak. Het gedrag en handelen van Levvel lijkt aan te
sturen op juridificering van de discussie

3 .  Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld
(prognose vs budget):

De beelden van Levvel en RWS zijn vooralsnog niet
nader tot elkaar gekomen.

3 .  Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs
budget):

3 .  Afwijkingen tijd (mijlpalen) of geld (prognose vs
budget):

4 .  Politiek gevoelige zaken:
De tegenvallers op de afsluitdijk zijn de afgelopen
maand breed uitgemeten in de media en hebben tot
vragen geleid in de 2e kmr.

4 .  Politiek gevoelige zaken: De implicaties van de
hydraulische randvoorwaarden zijn inmiddels
doorgedrongen tot de publieke media. Een
woordvoeringlijn met de markt en het ministerie wordt
opgesteld. Woordvoering loopt in principe via het
ministerie I&W.

4 .  Politiek gevoelige zaken:

Afsluitdijk

Met vriendelijke groet,


