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Bijlage(n)

Datum bespreking

Tijdstip

Locatie

20 mei 2020
13:00 - 14:00
Via Webex Meeting

Deelnemers

Afschrift aan Deelnemers VOS

1. Opening en mededelingen

2 .  Stand van zaken Project Afsluitdijk

2 .1  Uitvoering
I n  2019 is de DBFM-opdrachtnemer buiten van start gegaan met de
werkzaamheden. Mede aan de hand van enkele foto's zal de
projectmanager een toelichting geven op de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering.

Zie bijlagen
Zie foto's. Als het technisch lukt worden deze woensdag op de schermen
getoond.
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Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Geen.

2 .2  Uitvoering project: beheersaspecten
Aan de hand van het dashboard uit de projectendatabase (PDB) wordt de
stand van zaken met betrekking tot de verschillende beheers aspecten
besproken.

Zie bijlagen:
a. HB 3866274 - ASD Dashboard projectendatabase april 2020 t.b.v.

stuurgroep lenW 20 mei 2020
b. HB 3866248 - ASD Top 10 risico's 30 april 2020 tbv stuurgroep I&W

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

bovenstaande te nemen.

2 .3  Beeld van  eigenstandige control functie (ECF)

Zie bijlage :
c. HB 3862924 Memo beeld eigenstandige control functie (ECF) Afsluitdijk,

peildatum 7 mei 2020.

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

bovenstaande te nemen.

3 .  Issue hydraulische randvoorwaarden

Voor het project blijken er onjuiste gegevens mee te zijn gegeven aan de
opdrachtnemer. Dit betreffen de hydraulische randvoorwaarden voor de
ontwerpen. In sommige gevallen blijken er andere maatgevende golf- en
waterstandscombinaties maatgevend te zijn. Dit issue is al enige tijd onder
handen en inmiddels meerdere keren besproken in de stuurgroep.
Aan de hand van de bijlagen zal [7 een toelichting geven op
de stand van zaken, de aanpak en het komende traject.
Ook wordt hierbij ingegaan op de bekostiging van deze komende wijziging.
Omwille van het volledige financiële beeld is een bijlage toegevoegd. Het
projectteam wil graag in dit overleg afspraken maken over het financiële
traject.

Zie bijlagen:
d. HB 3866255 - Issue hydraulische randvoorwaarden aanpak
e. HB 3866471 - ASD overzicht financiën budget en prognose april 2020

t.b.v. stuurgroep lenW 20 mei 2020

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

bovenstaande te nemen.
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• Het projectteam vraagt aan de leden van de stuurgroep om afspraken
m.b.t. het financiële traject te maken.

4.  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:
f. HB 3866268 - ASD overzicht raakvlakprojecten t.b.v. stuurgroep lenW

20 mei 2020

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

bovenstaande te nemen.

5 .  Agenda Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk

Thans wordt door het projectteam de voorbereiding van de agenda van de
Bestuurlijke Stuurgroep van juni/juli as ter hand genomen. Bijgevoegd is de
conceptagenda.

Zie bijlage:
g. HB 3800385 - Verslag van Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk (BSG) 22

november 2019 (nog niet vastgesteld);
h. HB 3866440 - ASD CONCEPT

agenda_Bestuurlijke_Stuurgroep_(BSG)_20200603.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• De stuurgroep wordt gevraagd of er aanvullingen zijn op de agenda.
• De stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de agenda.

6 .  Rondvraag en  sluiting
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