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Opmaker

agenda Stuurgroep lenW - project Afsluitdijk I

Datum
30 juni 2020

Nummer
HB3890015

Bijlage(n)

Datum bespreking

Tijdstip

Locatie

6 juli 2020
12:45 - 13:45
Via Webex Meeting

Deelnemers

Afschrift aan Deelnemers VOS

1. Opening en mededelingen

2 .  Stand van zaken Project Afsluitdijk

geeft een korte toelichting op de ontwikkelingen met
betrekking tot de uitvoering sinds 20 mei jl.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Geen.

3 .  Managementreactie ECF

In de stuurgroep van 20 mei jl is afgesproken dat RWS GPO een
managementreactie op het memo van de ECF opstelt. Deze wordt in de
stuurgroep van 6 juli toegelicht door de en
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Rijkswaterstaat  Grote
Projecten en  Onderhoud

Datum
30 juni 2020

Nummer
HB3890015

Bijlagen:
a. HB 3862924 Memo beeld eigenstandige control functie (ECF) Afsluitdijk,

peildatum 7 mei 2020;
b. HB 3890204 Managementreactie op beeld ECF mei 2020.

Vraag aan stuurgroep:
• Stuurgroep wordt gevraagd kennis te nemen op de managementreactie

en deze te voorzien van een reactie;
• Stuurgroep wordt gevraagd deze vast te stellen.

4 .  Issue hydraulische randvoorwaarden

In de stuurgroep van 20 mei jl is uitgebreid gesproken over het issue
hydraulische randvoorwaarden. De stand van zaken / voortgang wordt door
de toegelicht, als ook de punten waar op 20 mei j l  vragen
over gesteld zijn:

Hoogte van het bedrag;
Opties hoe met deze budgettaire spanning om te gaan;
Besluitvormingsproces;
Informeren van de 2 e kamer

Zie bijlagen:
• Geen.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Leden van de stuurgroep lenW wordt gevraagd kennis van

bovenstaande te nemen.
• Het projectteam vraagt aan de leden van de stuurgroep om nadere

afspraken m.b.t. het financiële traject te maken.

5 .  Heiwerkzaamheden A7

T.b.v heiwerkzaamheden A7 heeft Levvel vergunning aangevraagd bij ILT.
Deze vergunning wordt naar verwachting (standlijn 1-7-2020) niet verleend
omdat ILT niet akkoord kan gaan met onderbouwing. Levvel heeft
aangegeven toch door te willen gaan met de werkzaamheden en zet
daarmee de boel op scherp. geeft een nadere toelichting op
dit dossier.

6 .  Raakvlakprojecten

In de bijlage is een overzicht weergegeven van de raakvlakprojecten van
het project Afsluitdijk. In ieder geval zal ingegaan worden op de huidige
stand van zaken met betrekking tot de volgende raakvlakprojecten:

Monument De Vlieter;
Verbreding schutsluis Kornwerderzand.

Zie bijlage:
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c. HB 3890303 - ASD overzicht raakvlakprojecten t.b.v. stuurgroep lenW
6 juli 2020

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Leden van de stuurgroep lenW wordt gevraagd kennis van

bovenstaande te nemen.

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud

Datum
30 juni 2020

Nummer
HB3890015

7 .  Verslag van 20 me i

Bijgaand het verslag van 20 mei. De actiepunten hierin zijn bij
bovenstaande agendapunten aan de orde gekomen.

Bijlage:
d. HB 3869738 verslag stuurgroep van 20 mei jl.

Vraag aan stuurgroep:
• Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met het verslag.

8 .  Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
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