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In het overleg ten aanzien van de Hydraulische Randvoorwaarde IJsselmeerzijde op 27 maart 2019 in
Den Oever zijn de volgende afspraken gemaakt.

T.a.v. de Wijzigingsovereenkomst
• Toevoegen woord "bewegingswerken"
• Voorstel WOG verstrekken via Postbus

Actie RWS i
Actie RWS i

T.a.v. de presentatie (als bijlage van dit verslag)
• Sheet Planning aanpassen

o Toevoegen civiele constructie aanpassen
o Toevoegen uitwerken dammen

• Toevoegen data aan de Sheet stand van zaken:
o Verwijzing naar eerste contractoverleg met issues
o Verwijzing naar bespreekpuntenlijst in Juni 2018
o Verwijzing naar Contractoverleg december

Actie Levvel

Actie Levvel

RWS geeft additioneel aan: in de ogen van RWS is de impact op BSM KWZ minder groot, omdat er al
een delta zit tussen huidig ontwerp Levvel en wat het zou moeten zijn op basis van het contract naar
inzicht van RWS. Levvel is van mening dat de gevolgen van de wijziging van de hydraulische
randvoorwaarden groot zijn, zal de uitgangspunten nagaan en op de visie van RWS reageren.

Actie Levvel

Besluiten
• RWS geeft instructie aan Levvel t.a.v. bouwkuipen NSM om: Actie Levvel

o De breedte van de bouwkuipen voor de nieuwe spuikokers aan te passen met een
dubbele damwandplank.

o Een nieuwe tekening hiervan maken + memo met de onderbouwing waarom dit nodig
is.

o De additioneel benodigde damwandplanken te bestellen.
o Eerst het definitieve besluit af te wachten t.a.v de huidige vergunning en dan z.s.m.

een afspraak te maken met IL&T - tezamen met RWS - om de aanpassing toe te
lichten en procesafspraken te maken hoe dit aan te pakken t.a.v. de huidige
vergunningverlening. Actie RWS ( & Levvel

Actie Levvel i• RWS geeft instructie aan Levvel t.a.v. inkoop schuiven om:
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o Door te gaan met het huidige inkooptraject en op korte termijn te starten met de
gesprekken met potentiële staalleveranciers uit China.

o Levvel probeert om flexibiliteit in het contract in te bouwen ten aanzien van levertijd
en techniek.

• RWS geeft aan dat zij nog geen besluit kan nemen over het wel of niet bestellen van
cilinders. Voordat er een besluit t.a.v. bestellen cilinders mogelijk is:

Actie Levvel
o Levvel geeft meer in detail aan wat de gevolgen zijn in tijd, namelijk de gevolgen van

een verlate bestelling van 3 maanden en 6 maanden t.o.v. 1 april 2019.

• Levvel heeft verzocht of RWS mensen fulltime vrij kan maken voor de taskforce. RWS geeft
aan dat fulltime niet mogelijk is maar dat zij hun best gaan doen om mensen zoveel mogelijk
vrij te maken. RWS koppelt terug naar Levvel wie zullen deelnemen aan de taskforce.

Actie RWS

Nog te besluiten:
• Besluiten om de eerste batch cilinders wel of niet per 1 april af te roepen - uiterlijk 1 april.
• Besluiten om ontwerp van de nieuwe spuikokers aan te passen - uiterste datum in week 14

besluit nog te bepalen, direct na ontvangst verleende vergunning bouwkuipen NSM noord.
• Besluiten om transport van schuiven op te splitsen - uiterste datum besluit nog te bepalen.
• Besluiten over de vergunningsaanvraag t.a.v. definitieve constructie NSM op 1 mei - uiterste

datum besluit nog te bepalen, in ieder geval vóór 1 mei.
• Besluiten over de vergunningsaanvraag renovatie BSM op 1 mei - uiterste datum besluit nog

te bepalen, in ieder geval vóór 1 mei.

Bijlage: Presentatie Impact WOG hydraulische randvoorwaarden IJsselmeerzijde


