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Datum bespreking

Deelnemers

Overleg Gat van Westkapelle
17 februari 2011
Jaap Welleman, Corné Appelo (Zeeuwse Stromen)
Erik van Dijke, Riekje Pelgrim, Silvester Vermunt,
Christian Moeliker (Projectbureau Zeeweringen
Deelnemers, secretariaat PBZ, Leo Wisse, Noach Roelse,
Kees Dijke, Jan Willem Beijer

Afschrift aan

1. Opening
Erik van Dijke opent het overleg en geeft aan dat dit overleg is ingepland om
een aantal zaken te bespreken i.v.m. de verlate opdrachtverstrekking van het
Gat van Westkapelle door het kort geding wat is aangespannen n.a.v. de
uitslag van de aanbesteding.

2. Startdatum
De nieuwe startdatum van het werk wordt 14 maart 2011. Eerst moet een
plan worden gemaakt i.v.m. het detecteren en benaderen van mogelijke
explosieven. Dit plan moet ter goedkeuring ingediend worden bij de gemeente
Veer, de verwachte doorlooptijd is 2 weken. De directie geeft aan contact op
te willen nemen met de gemeente, om e.e.a te bespoedigen. De aannemer
geeft aan dat de startdatum waarschijnlijk niet versneld kan worden ook door
het bestellen van materialen, inplannen materieel en personeel, e.d.

3. Planning
De planning schuift 6 weken op t.O.V. de planning die is ingediend bij het
plan van aanpak. Dit beteken dat volgens de planning de noordzijde van het
badstrand op 20 mei 2011 gereed is en de zuidzijde van het badstrand op 25
mei 2011. Het totale werk zal begin juli 2011 afgerond zijn, nog ruim voor de
in het bestek opgenomen opleveringsdatum.

4.Projectkwaliteitplan
De eerste versie van het projectkwaliteitsplan kunnen we half volgende week
(week 8) verwachten.

5.Veldgraf
De aannemer wordt gewezen op een veldgraf dat zich nabij het KNRM gebouw
in de glooiing bevind. De vraag wordt gesteld of.de aannemer wat hand en
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spandiensten wil verrichten om e.e.a op te zoeken. Dit is geen probleem. Dit
zal op een afwijkingsrapport worden verrekend.

5.Museumglooiing
Er dient een stukje museumglooiing te worden aangebracht bij het Polderhuis.
De aannemer wordt gevraagd hier aan mee te werken en eventueel ook een
gedeelte van de kosten voor zijn rekening wil nemen. Het gaat in totaal om
5/6 stukken van Sm x Sm. De aannemer geeft aan hier wel aan mee te willen
werken.

6. Uitvoerder
De uitvoerder op het werk wordt waarschijnlijk Jan Kees Klippel. E.e.a
afhankelijk van de aanbesteding van het dijktraject Ellewoutsdijk.

7. Plaats keet
De keet zal komen te staan nabij het KNRMgebouw.

8. datum lste bouwvergadering
De eerste bouwvergadering wordt gehouden in de keet op 8 maart om 14.00
uur.
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Jong, Anne Marie de (DZL)

Van: Dijke,Erikvan(DZL}
Verzonden: maandag21 februari201113:20
Aan: 'Appelo,CA (RT)';Welleman,J.P.H. (RT)
CC: Pelgrim,Riekje(DZL);Vermunt,Silvester(DZL);Jong,AnneMariede (DZL);Moeliker,Christian(DZL);

Roelse,Noach(DZL);'LeoWisse';kdijke@zeelandnet.nl
Onderwerp: Verslagoverleg17-2-2011enwat zakenbetreffendeGatvanWestkapelle.
Bijlagen: overlegzeeuwsestromen17februari2011.doc;AangepasterisicolijstWestkapelle18-2-2011.pdf

Hallo Corné,

Hierbij een kort verslag van het overleg wat wij afgelopen donderdag hebben gehouden
m.b.t. de (verlate) start van dijkvak Gat van Westkapelle.

Verder wil je graag nog wat zaken meedelen die van belang zijn:

• N.a.v. het aangespannen kort geding is de start van het werk vertraagd. Jullie hebben
e.e.a. verwerkt in een nieuwe planning. Omdat in jullie plan van aanpak uitgegaan is
van een aantal data die nu zijn komen te vervallen, zien wij graag een afwijking van
jullie tegemoet waarin de nieuwe startdatum en einddata per werk locatie zijn
opgenomen.

• Hoewel de start- en einddata van de uitvoering van het noordelijk en zuidelijk deel
van het badstrand zijn gewijzigd, is het wel zo dat het gestelde in artikel 92.42 lid 5
van het bestek (niet nakomen kwaliteits- en prestatiecriteria, EMVI-beoordeling)
onverkort van kracht blijft. Dit betekent dat wanneer de nieuwe einddata worden
overschreden, er per dag een boete zal worden opgelegd van l,S het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteits waarde en de gerealiseerde
kwaliteitswaarde. Wanneer er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld vertraging als
gevolg van het aantreffen van munitie), dan gaat dit uiteraard niet op.

• Bij het bestek was een "lijst kritieke punten" (bijlage 5) bijgevoegd. Wij hebben deze
lijst wat geactualiseerd en her en der wat risico's samengevoegd. De nieuwe lijst is als
bijlage bij deze mail gevoegd. Graag hiermee rekening houden bij het opstellen van
het verificatie- en keuringsplan.

• In het contract is in artikel 61.2.4 lid 7 (mitigerende maatregelen) aangegeven dat
het buitentalud en de kruin voor 1maart gemaaid dient te worden en vervolgens kort
moet worden gehouden. Gezien het feit dat de start vertraagd is, dient dit nu (na
overleg met de trajectecoloog) te gebeuren vóór 15 maart 2011. Graag dit z.s.m. in
gang zetten.

• In je e-mail van afgelopen vrijdag heb jet het plaatsen van een asfaltcentrale ter
sprake gebracht. Voor het plaatsen dienen jullie zelf de benodigde toestemmingen,
ontheffingen en/of vergunningen te regelen. Daarnaast horen wij graag op welke
locatie de centrale geplaatst gaat worden, zodat e.e.a. gecommuniceerd kan worden
richting de omgeving.

Dat was het voor dit moment. Als er nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Erik van Dijke
Projectleider

Afdeling WVI
Rijkswaterstaat dienst Zeeland
Kanaalweg 1 I 4337 PA Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW Middelburg
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