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agenda Stuurgroep lenW - project Afsluitdijk

Datum
11 november 2020

Nummer
HB3948116

Bi j lage(n)

Datum bespreking

Tijdstip

Locatie

Deelnemers

18 november 2020
10:00 - 11:30
Via teams

Afschrift aan Deelnemers VOS

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van 12 oktober

Bijlage:
• Verslag van 12 oktober j l :  HB3936416.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Gaat stuurgroep akkoord met het verslag van 6 juli.

3.  Issue hydraulische randvoorwaarden (hr)

De leden van de stuurgroep lenW worden geïnformeerd over de stand van zaken
in het traject rond het issue HR. zal terugmelding doen van het gesprek met

en zal toelichten wat de status van de acties met de
opdrachtnemer is.



Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Stuurgroep wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting in het

gesprek.

Bijlage:
• Geen.

4.  Vergunningverlening en handhaving door ILT

In het overleg zal een toelichting geven op de huidige stand van zaken met
betrekking tot ILT, Opdrachtnemer en Opdrachtgever RWS.

Vraag aan de stuurgroep lenW:
• Stuurgroep wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting in het

gesprek.

Bijlage:
• Geen.

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en  Onderhoud

Datum
11 november 2020

Nummer
HB3948116

5. Monument De Vlieter

Ter informatie
De basis SSK ramina renovatie bedraa
aangevuld met:
posten tezamen zijn

. Inclusief btw is dit

. Dit wordt
engineering en risicoreservering, deze twee

. Het totaal exclusief btw wordt daarmee!

Vanuit RWS zal een verzoek om opdracht en beschikbaar stellen budget aan
worden verstuurd (=  afspraak stuurgroep verleden keer);

In brief zal worden gerefereerd aan eerdere afspraken zodat duidelijk is
waarom het logisch is dat RWS nu dit verzoek stuurt;
In brief wordt aangegeven dat de

. bijdragen. Vraagsom wordt dus .

Buiten scope

Verzoek om instemming aan stuurgroep:
Akkoord gaan met opnemen post voor

extern 'inkopen' (op productbasis). Dit is de post engineering in het
verzoek tot opdracht en budgetaanvraag van RWS aan DGWB (betreft
ca. ). Argumentatie: RWS heeft bekeken of het mogelijk is
het project renovatie monument gua capaciteit geheel in te passen
bij project Afsluitdijk of anderszins binnen de RWS organisatie; dat is
niet mogelijk dus (een deel van) de projectleiding moet voor deze
opdracht ook in de markt worden gezet; dat is voor RWS rand
voorwaardelijk om het werk te kunnen aanpakken.

o Begin december volgt het vonnis van de rechtbank over de
beëindiging van de huur per augustus 2021. Mogelijk komt er een
schikkingsvoorstej_om de exploitant al eerder te laten vertrekken. Dat
bespaart ca . aan nadeelcompensatie, onderhoud, juridische
kosten etc. Groot voordeel is bovendien dan de tijdwinst, zodat de
renovatie beter afgestemd kan worden op de werkzaamheden van
LevveL

Buiten scope

Vervolg:



DGWB vraagt aan om in te stemmen met het advies om het door RWS
gevraagde budget (Rijksdeel) benodigd voor renovatie monument uit DF
beschikbaar te stellen (=  cf. eerdere afspraak).
Planning: deze maand (november) brief van RWS aan DGWB

Bijlage:
• Geen.

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en  Onderhoud

Datum
11 november 2020

Nummer
HB3948116

6. Wat verder ter tafel komt, inclusief rondvraag.

7. Afsluiting


