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onderwerp Ontvlechten NSM Spuigroepen (planningsknoppen)

LELY’S ERFGOED VEILIGGESTELD

Op verzoek van RWS heeft Lewel de bouw van de spuikokers van NSM minimaal een jaar uitgesteld
met als doel het uitwerken van een nieuw ontwerp gebaseerd op de HR 7.0. Uitstel van de bouw van
NSM spuimiddelen heeft ook consequenties voor de planning van de overige objecten als gevolg van
diverse voorwaarden die volgen uit de eisen en EMVI beloften. Lewel heeft een eerste inventarisatie
op hoofdlijnen uitgevoerd van de voorwaarden die aangepast zouden kunnen worden om de
vertraging te beperken. Deze zal gezamenlijk met RWS verder ingevuld moeten worden.

Algemeen
Objecten uit BD halen

o SBS aanpassen en pas realiseren in onderhoudsfase
Eisen gesteld aan BD aanpassen

o Periode voor verstrekken Certificaat verkorten
o Proceseisen aanpassen / activiteiten of producten doorschuiven na BD

Buffers OG in planning verkorten / laten vervallen

Beschikbaarheidsfuncties
Eisen gesteld aan afvoeren water gedurende de realisatiefase aanpassen

o Eis m.b.t. handhaven huidige spuicapaciteit loslaten of verruimen
o Inzetten NSM pompen t.b.v. halen afvoercapaciteit in realisatiefase
o Eis t.a.v. binnen 48 uur spuicapaciteit garanderen loslaten
o Eis t.a.v. maximaal één spuigroep tegelijk buiten gebruik in KWZ loslaten

Eisen gesteld aan laten passeren wegverkeer gedurende de realisatiefase aanpassen
o Eis t.a.v. maximaal één verkeersfasering op één locatie verruimen
o Aantal hinderdagen verruimen
o Eisen m.b.t. beperkingen wegafsluiten tijdens vaarwegafsluitingen verruimen
o Logistieke EMVI beloftes verruimen of loslaten

Eisen gesteld aan laten passeren scheepvaartverkeer aanpassen
o Periode waarin stremmingen mogelijk zijn verruimen (recreatieseizoen)

Eisen gesteld aan keren hoog water aanpassen
o Periode waarin geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die de waterveiligheid

negatief beïnvloeden (stormseizoen van 1 oktober tot 31 maart) aanpassen, of
voorwaarden bepalen waaronder het wel mag

Overige
MKI eisen verruimen/aanpassen

o MKI eisen verruimen waardoor asfalt ook in de winter aangebracht kan worden (geen
LEAB)

Sterker. Trots.
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Inkooppakketten opknippen
o O.a. stalen schuiven, cilinders, terugslagkleppen opknippen in kleinere deelpakken
o Inkopen in Europa i.p.v. China beperkt levertijden

Bediening en voeding object onafhankelijk maken
o Aanpassen voeding, transformatoren en bieding zodat deze BSM, NSM en keersluizen

onafhankelijk kunnen voorzien
Het onafhankelijk maken van de diepe bouwkuip van de NSM pompen

o A2 en D2 onafhankelijk maken van A3 en D3
Uitbreiden droogzetvoorzieningen

o Meer spuikokers tegelijkertijd renoveren
Vergunningen

o Buffers verkorten / laten vervallen
o Doorlooptijden met IL&T verkorten


