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: uitvoering overlagingsbestek

Geachte heer

Met instemming hebben wij kennis genomen van de start van de werkzaamheden in
het kader van de overlagingsbestekken aan de zeewering. Na intern beraad over de
daadwerkelijke uitvoering hiervan wenden wij ons gaarne met het volgende tot u.

De voorbereiding van het bestek en de daadwerkelijke omvang ervan is voor ons
geruime tijd onduidelijk gebleven, aangezien er tot het laatst aanvullend onderzoek
heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek hebben thans kennelijk geleid
tot het afvoeren van een deel van de geplande voorziening in het kustvak
Kruispolder. Dit laatste is voor ons als beheerder aanleiding om ons oordeel over de
noodzakelijke uitvoering van het resterende deel van deze polder naar voren te
brengen.

Wij zijn van mening, dat er voldoende aanleiding is om de bewezen sterkte van de
aanwezige bekledingen van toepassing te verklaren voor de gehele polder. Daarbij
baseren wij ons op de invulling van sterktecriteria van de onderhavige steensoorten,
alsmede op de omvang van de reeds aanwezige bestorting. Bovendien bestaat er
naar onze mening een gerede kans, dat een vergelijkbaar onderzoek naar de voor
deze omgeving meest kansrijke combinatie van hydraulische randvoorwaarden de
beoogde overlaging in dit stadium eveneens overbodig maakt.

Wij zijn ons ervan bewust, dat het reeds aanbestede werk - opnieuw - zal moeten
worden aangepast; daarnaast moet het naar onze mening voor deze uitvoeringsvorm
binnen het project mogelijk zijn om een vervolg te geven aan een reeds ingezette
besparing.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
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