
(GPO)
vrijdag 26 april 2019 11:57

(GPO)
RE: Update Afsluitdijk

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1621

Ok. Ook als hij ziek blijft, wel altijd goed om te informeren.
Fietspad zou ik ook gewoon doen. Het GPO-team is hier toch ook mee bezig. Zoals GPO nu de regio moet
meenemen in marktontwikkelingen, zo is het denk ook goed dat GPO wordt meegenomen in de politiek-
bestuurlijke ontwikkelingen rondom een project in de regio.
Van: (GPO)
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 11:53
Aan: (GPO)
Onderwerp: RE: Update Afsluitdijk
Zal mailen (alleen HR, fietspad niet toch)? Sprak vanmorgen maar die zei dat volgende week nog ziek
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Van: (GPO)
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 11:52
Aan: (GPO)
Onderwerp: RE: Update Afsluitdijk

, ik wil niet bovenop je zitten of meesturen (altijd gewoon zeggen he), maar lijktt me goed om onderstaande
mail ook aan te sturen.

is volgende week op vakantie. als het goed is weer beter. Misschien aan suggereren dat we hem
volgende week graag een half uurtje bijpraten en zijn eventuele vragen beantwoorden?
Ik kan/wil hem overigens dat mailtje ook sturen...
Van: (GPO)
Verzonden: vrijdag 26 april 2019 11:18
Aan: (MN); (MN)
CC: (GPO); (GPO); (MN); (GPO)
Onderwerp: Update Afsluitdijk
Heren,
Het zijn dynamische weken bij het project. Per mail even kort de laatste stand van zaken.
Hydraulische Randvoorwaarden

• Woensdagavond is geïnformeerd door GPO middels een nota (hebben jullie cc van gekregen).
• heeft gisteren mondeling geïnformeerd van issue. Ze was (uiteraard) not amused.
• is 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 geinformeerd 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 risicoverdeling komende weken tot eind mei.
Dit ook op directieniveau RWS ( en ) 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. Neem jullie hierin mee.

Fietspad



I akkoord met 4 zondagopenstellingen.
wil openstellingen meenemen in brief aan TK. Brief hierop aangepast samen met . Ligt nu bij DCO.

DCO zich er bewust van dat brief voor 1 mei (gesprek bonden) naar TK moet.
Nu gepland dinsdag, indien brief TK eerder da 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 (met verlof volgende week).
Alles zal in afstemming met BS/ DCO gebeuren.
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