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Verslag T2-gesprek dd 13 juli 2020 (verplaatst van 15 juni)

1. Opening en mededelingen;

vraagt aan om voorzitter te zijn.

2. Vorig gesprek d.d. 13 mei.

Het verslag van het voortgangsoverleg van 13 mei (HB3869640) wordt vastgesteld.

3. Veiligheid: stand van zaken.

licht aan de hand van het dashboard het aspect veiligheid toe. Genoemd tijdens deze
bespreking:
• Invulling van veiligheid is mensenwerk en is mede afhankelijk van persoonlijke houding en

gedrag. De aandacht gaat uit naar het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, naast het
inrichten van processen en systemen voor veiligheid;

• Levvel heeft moeite met het werken in een dynamische omgeving waarin het gebruik van
de wegen en vaarwegen tijdens werkzaamheden doorgaan. Daar zitten de meeste risico's
t.a.v. veiligheid.

• Uit werkplekinspecties kan opgemaakt worden dat er van Levvel meer pro-activiteit
verwacht wordt. Dit wordt ook onder de aandacht gebracht in de BOT-overleggen;

• Hgeeft aan mee te willen lopen met safety walks. Hij verzoekt hiervoor in het rooster
te worden opgenomen. Project zal dit inplannen en communiceren.

4. Algemene stand van zaken - het project toegelicht aan de hand van het
dashboard PDB.

De tekst wordt aangepast naar de huidige stand van zaken, met name voor het aspect komen
tot nieuwe planning/baseline. Daarnaast wordt aan de tekst toegevoegd dat er bij het issue HR
scenario's gebruikt worden, zie ook punt 5.

5. Issue hydraulische randvoorwaarden - toelichting op voortgang in proces.

en lichten de actualiteit toe. Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen HID GPO
en . Korte samenvatting:
• gaat zich directer en actiever bemoeien met het project;
• Er vindt binnenkort een directeurswisseling EPC plaats;
• 20 juli is er een vervolggesprek.

Scenario's.
Projectteam stelt een memo met scenario's op. Dit memo wordt deze week (week van 13 juli)
besproken met en vanuit GPO.

Planning.
Baseline 2.0 wordt in augustus vastgesteld, weliswaar zonder bestaand spuimiddel. Deze wordt
later aangevuld met het onderdeel BSM zodra met Levvel het ontwerp is vastgesteld.

Financiën
Dit is een onzeker punt. Het lukt Levvel niet om totaalcijfers aan te leveren, verwacht wordt
dat met name de tijdgebonden kosten discussie gaat geven.

6. Heiwerkzaamheden A7

ILT, LEvvel en project zitten in overleg over dit issue. Vanuit RWS wordt in beeld gebracht



waarom het niet mogelijk is de A7 hiervoor voor langere tijd af te sluiten.

7. Management reactie op beeld ECF - rechtmatigheid en mandaat;

Dit onderwerp is niet behandeld. In de stuurgroep I&W is dit memo al aan bod gekomen.

8.  Raakvlakprojecten - algemeen beeld;

In het gesprek zijn de verschillende scenario's kort doorgesproken. Scenario 2 (keerwand
achter de horeca) wordt gekozen als scenario; dit schept nu duidelijkheid en ontkoppeld
monument van werk Levvel.
De volgende documenten met HB-nrs worden opgenomen in de PDB bij tabblad besluiten:
3893062
3884847
3892703

9.  Organisatie projectteam

Het projectteam is op meerdere fronten versterkt.

Objectleiders
Omwille van een betere beheersing wordt de projectorganisatie van RWS meer
gespiegeld aan de organisatie van Levvel waar een indeling naar objecten gehanteerd wordt.
De objecten zijn keersluis, weg, dijk/dam, vismigratierivier, nieuw spuimiddel en bestaand
spuimiddel. Elk object krijgt een objectleider die de voortgang van het object bewaakt en
ook het aanspreekpunt hiervoor voor Levvel is.

Uitbreiding van adviseurs binnen team TM en OM
Binnen deze teams wordt extra capaciteit ingekocht (inhuur en uitbesteding) om het team te
versterken. Bijvoorbeeld adviseur omgeving voor de operationele aansturing, communicatie,
coördinatie raakvlakprojecten, adviseurs techniek (dijk).

Daarnaast is er een op handen zijnde wisseling bij contractmanagement. Per 1 september as
stroomt de nieuwe contractmanager in en deze zal na sluiten WOG 3 het over nemen.

10. Financiën: overzicht prognose vs. Budget;

Geen opmerkingen. Wel wordt afgesproken dat MPB en adviseur MN regelmatig afstemmen
over de financiële prognose.

11. Wijzigingen: stand van zaken van huidige wijzigingen aan het DBFM-contract;

Dit onderwerp is vanwege de beperkte tijd niet behandeld. Daarom is het hieronder uitvoeriger
verwoord. Volgt eventueel in volgend overleg.

We onderscheiden drie categorieën van wijzigingen die aan de scope van Levvel (kunnen)
worden toegevoegd:
a. Endoqeen/project. Hierbij gaat het om wijzigingen -bijvoorbeeld- als gevolg van een

omissie in de overeenkomst. Deze worden bekostigd en verrekend uit de risicovoorziening.
Dit is op dit moment ongeveer plm.

b. In relatie met beheerder MN: deze categorie zijn aanvullende wensen en eisen. Hiermee is
thans ongeveer plm. . gemoeid. Budget wordt vanuit MN beschikbaar gesteld.
Daarnaast is er een schadegeval aan de A7 waarbij een herstelactie tav vluchtstrook nodig
is: inschatting . Hierover is afstemming met MN; Buiten scope

c. Exogeen project: dit zijn wijzigingen die door RWS/I&W opgedragen zijn. Het gaat hier om
bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving. Deze wijzigingen zijn niet voorzien in de scope en/of
risicoreservering. Hier betreft het plm. . De verwachting is dat deze de komende
jaren in omvang toe neemt;

d. Wijzigingen agv issue HR: deze wordt nu voorlopig/onder voorbehoud ingeschat op ruim
, waarvan reeds | verplicht is. Met BS, FMC en DGWB worden gesprekken

gevoerd om te komen tot een financiële dekking.



Vraag aan OG m.b.t. categorie c.
Momenteel zijn er de volgende wijzigingen in behandeling/afgehandeld:
1. Openstelling fietspad;
2. Wijzigingen als gevolg van NEN9997 (deel 1);
3. Aanpassingen bebordingen (van 130 naar 100)
4. Wijzigingen als gevolg van NEN9997 (deel 2)
5. Compendium beginpunten geleiderailconstructies
6. Nen9997 deel 3 volgt later.

Totale inschatting van deze is plm

Buiten scope
■Tin overleg met Bestuur

staf wordt besproken hoe hiermee definitief om te gaan, vooral in relatie tot de
budgetaanvulling als gevolg van het issue hydraulische randvoorwaarden. Is OG hiermee
akkoord ?

12. T2-aanschrijving.

Extra bespreekpunten van GPO voor het komende T2-gesprek zijn:
• Verstoringen: de impact van COVID-19 op de (meerjarige) projectplanning en op de

(meerjarige) kasreeksen. Deze onderwerpen worden vooraf gechallenged in de driehoek PS-
regio-project.

Reactie PT :
Levvel heeft inderdaad vrijdag een opgave gestuurd. Dit is doorgestuurd naar ICG met het verzoek
dit te bespreken. ICG bewaakt namelijk de eenduidigheid van de vergoedingen over de projecten
heen.

• Verstoringen: impact op tijd en geld van exogene risico's PAS en PFAS tbv onderbouwing
afwijkingen en claim richting beleid. En eventuele meerjarige doorwerking.

Reactie PT :
> PFAS en PAS niet meer actueel.

• PDB op orde: actuele mijlpalen in de PDB (status mijlpalen bijwerken, toelichting mijlpalen
aanpassen, impact van afwijkingen op MC mijlpalen 2020 op meerjarige mijlpalen verwerken)

Reactie PT :
> PDB is op orde, wel zijn er problemen m.b.t. de data-overdracht vanuit Relaties naar PDB.
> Met de adviseurs GPO en MN is voorafgaand aan het T2-gesprek gesproken over de

financiële prognose/planning en is op basis daarvan aangescherpt.

Aandachtspunten:
Techniek - early warnings, issues, risico's & kansen
Omgeving - early warnings, issues, risico's & kansen
Productie

Wekelijks worden issues in het kernteam besproken. Deze issues zijn in beheer bij leden van het
kernteam/projectteam. Zodra escalatie nodig is naar OG wordt dit gedaan.

13. Wat verder ter tafel komt.
Geen.

14. Sluiting.


