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Combinatie Paviljoenpolder
Postbus 1186
4700 BD ROOSENDAAL

u

15 mei 2002
Ons kenmerk

4023
Onderwerp

Contract nr. ZL-5112. Uitstel van oplevering.

Doorkiesnummer

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u, dat de in de onderwerpelijke aannemingsovereenkomst opge-
nomen tijdsbepaling is gewijzigd zoals is aangegeven op de laatste regel van onder-
staande staat.

Tijdsbepaling volgens artikel 10 van contract
nr. ZL-5112

1. zonder uitstel 1 juni 2002

2. reeds eerder verleend uitstel n,v,t.

3. thans verleend uitstel 1 juli 2002

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de directeur v

--
Directie Zeeland

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30 Middelburg

Telefoon (0118) 68 6000

Telefax (0118) 640215/686231

-bereikbnar met buslijnen 52,56,57,58 ·10 minuten te voet vanaf station
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, ..• Memo Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

Opdrachtgever bestek ZL-5112
Herstellen glooiing Paviljoen polder

Van

Datum

7 mei 2002

Doorkiesnummer

Bijlage{n)

1
Onderwerp

Uitstel van oplevering bestek ZL-5112, Paviljoenpolder.

Geachte collega,

Momenteel is in het kader van het Project Zeeweringen in uitvoering het bestek ZL-
5112, vervangen glooiingconstructie Paviljoenpolder.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Heijmans / Martens en Van
Oord / KWS / Bitumarin / HAM-VOW.

De oplevering van het voornoemde bestek is vastgesteld op 1 juni 2002. Door de
aannemerscombinatie is uitstel van oplevering gevraagd tot en met 1 juli 2002.
Als redenen geeft de aannemercombinatie een aanpassing van het ontwerp waardoor
reeds eerder gemaakt werk opgenomen moet worden en een uitbreiding waardoor het
werk in zijn totaliteit toeneemt.

Ten behoeve van het project Zeeweringen is een Landschapsvisie opgesteld. In deze
Landschapsvisie wordt gepleit v~or een donker getinte ondertafel en een licht getinte
boventafel. In het dijkvak Paviljoenpolder worden daarom in een gedeelte van de
ondertafel betonzuilen toegepast met een donkere toplaag.

Aansluitend aan het in uitvoering zijnde dijkvak ligt een vak van ca. 190 m lang, wat
ook aan de voornoemde landschappelijke eisen moet voldoen. Dit vak was aanvankelijk
niet meegenomen in het ontwerp. Gezien het feit dat het om een relatief kleine
hoeveelheid betonzuilen met een donkere toplaag gaat, is besloten om dit vak nu uit te
laten voeren. Omdat de betonzuilen met donkere toplaag nu in productie zijn, levert dit
een kostenbesparing op.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia Waterschap Zeeuwse Eilanden

Telefoon (0113) 2413 70

Fax 0113 - 216124

E-mail

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd In samenwerking met de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.DVanal NS statton



In het najaar van 2001 is door middel van onderzoeken en berekeningen aan het licht
gekomen dat er voor de komende 50 jaar rekening gehouden moet worden met een
grotere zeespiegelrijzing dan tot op heden was aangenomen. Dit houdt onder meer in
dat op sommige locaties een hogere berm hoogte gehanteerd moet worden.

Gezien het feit dat de eerder genoemde uitbreiding ontworpen is op basis van de
nieuwe inzichten, is gebleken dat een gedeelte van het werk over een lengte van ca.
1400 m aangepast moet worden. Om deze aanpassing te kunnen realiseren heeft de
aannemer de nieuw aangelegde constructie over een lengte van ca. 350 m moeten
opbreken en opnieuw aan moeten leggen.

De eerder genoemde uitbreiding van het werk en de daaruit voortvloeiende wijziging
van het ontwerp heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk.

Op basis van bovenstaande lijkt de aangevraagde uitstel van oplevering alleszins redelijk
en adviseer ik u om uitstel van oplevering te verlenen tot en met 1 juli 2002.

De directie UAV
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