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1618Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: RE: Issue HR Afsluitdijk + fietspad

Hoi,
Dank.
Ik ben er als je me nodig mocht hebben.
Groeten
Van:
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 14:08
Aan
CC:
Onderwerp: FW: Issue HR Afsluitdijk + fietspad

(GPO)
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Van: (GPO)
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 12:42
Aan: (GPO); (GPO); (GPO); (GPO);

(GPO)
CC: (GPO); (GPO)
Onderwerp: Issue HR Afsluitdijk + fietspad
Geacht ,
Het zijn dynamische weken bij het project. Per mail even kort de laatste stand van zaken. Jullie allemaal
afgelopen weken betrokken of een rol ivm vakantiewaarneming.
Hydraulische Randvoorwaarden
Recent naar voren gekomen dat RWS voor kunstwerken voor IJsselmeerzijde verkeerde Hydraulische
Randvoorwaarden heeft mee gegeven. Impact wordt momenteel bekeken maar kan worst case zeer grote impact
hebben in tijd en geld.

• Woensdagavond is geïnformeerd door GPO middels een nota (zie bijlage).
• heeft gisteren mondeling geïnformeerd van issue. Ze was (uiteraard) not amused.
• Ik heb, op basis van memo , voorzet gemaakt voor nota om te informeren. is nu

bezig nota aan te passen. Heeft door voorgaande iets minder haast. Insteek is dat we haar nu
informeren. Indien eind mei impact (relatief) beperkt blijkt te zijn (aanpassen buidig ontwerp NSM) zal ze
nogmaals geïnformeerd worden dat het binnen risicoreservering etc kan worde opgelost. Indien impact
veel groter dan zal er wel besluitvorming met moeten plaats vinden. Voorzichtige inschatting nu is dat
het met aanpassen ontwerp gaat lukken maar eerst zien dan geloven.

• Voor review hebben we en/of op het oog. Hoop ik vandaag afspraken mee te
kunnen maken.
Gisteren met Levvel afspraken gemaakt over werkwijze en risicoverdelin'
Dit ook op directieniveau RWS ( ) en Levvel (
besproken in extra overleg.
Ik hoop voor komende weken geen extra onverwachte wendingen en vooral rustig samen met Levvel
impact te kunnen bepalen tbv besluitvorming eind mei.

Fietspad

komende weken tot eind mei.



He vanuit veiligheid afsluiten van fietspad voor 3 jaar en vervangen door fietsbus (contractuele mogelijkheid en in
2016 besproken met stakeholders) heeft geleid tot veel commotie en verzoek van te bezien of fietspad
toch niet incidenteel open gesteld kan worden. Heeft geleid tot kamervragen etc.

• is op basis van beslisnota akkoord gegaan met 4 zondagopenstellingen.
• wil openstellingen meenemen in brief aan Tweede Kamer di al eerder was toegezegd. Brief hierop

aangepast samen met . Ligt nu bij (zie bijlage). is zich er bewust van dat brief voor 1
mei (gesprek bonden) naarTK moet.

• Nu gepland dinsdag, indien brief TK eerder dan eerder, zullen (gedeputeerden) en ik (wethouders)
informeren over inhoud brief. We zullen bonden ook melden dat er brief komt (zonder inhoud te noemen).

• 1 mei gesprek met bonden. Is goed voorbereid en deels goed nieuws dus verwacht dat dit goed gaat.
• Openstellingen zullen leiden tot aandacht pers. Is voorbereid door oa perswoordvoering MN. Alles zal in

afstemming met gebeuren.
Hoop en verwacht dat komende week/ weken iets minder dynamisch is dat afgelopen weken maar niet uit te
sluiten dat we (weer) snel moeten schakelen. Mochten jullie nog vragen hebben nav deze mail bel of mail me dan.
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