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Risico-overleg ZLD-6107: Dijkversterking Terneuzen.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:

08-03-2007
13:30 - 15:45
Opdrachtnemer (ON):

Afwezig:
Opsteller verslag
Status Concept
Documentnummer 6107 -0002

Opening.
heet de aanwezigen van harte welkom bij het risico-overleg in

het kader van contract ZLD-6107, dijkversterking Terneuzen.

Vandaag zullen twee zaken besproken worden:

1) Bespreken risicodossier ON en risicodossier OG
2) Bespreken van het projectkwaliteitsplan (PKP) n.a.v. het startoverleg op

28-02-2007.

meldt dat hij en aanwezig zullen zijn bij het bespreken
van de risicodossiers en dat zij het 2e gedeelte m.b.t. het PKP aan zich voorbij
zullen laten gaan.

stelt de overige personen die namens de ON aanwezig zijn voor:
• senior-ontwerper
• , opsteller PKP en tendermanager tijdens de aanbestedingsfase

Daarnaast geeft aan dat hij enkele documenten heeft
meegenomen die volgens het contract door de ON aangeleverd dienen te worden.
Dit zal aan het einde van deze bespreking worden behandeld.

meldt dat het verslag van het op 28-02-2007 gehouden
startoverleg, tijdens een volgende bespreking zal worden vastgesteld.

vraagt of alle e-mail die naar worden
verzonden ook naar moeten worden gestuurd.
Dit is inderdaad het geval.

Post dient gezonden te worden naar het volgende adres:

Rijkswaterstaat Zeeland
Proj eetbureau Zeeweringen
Pia Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG
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Risicodossier ON
De opmerkingen van de OG m.b.t. het risicodossier van de ON zijn als bijlage bij
het verslag van het startoverleg opgestuurd. Hier zijn nog wat aanvullingen op
gekomen. Wilbur van Beijnen stelt voor om de betreffende risico's stuk voor stuk
te bespreken.

100 en 904 De kans van voorkomen van deze risico's is ingeschat op 100 %.

De Opdrachtnemer geeft aan dat het waarschijnlijk is dat deze risico's
wel een keer voorkomen.
Wordt door de

302 Graag verduidelijking m.b.t. dit risico.
De ON geeft aan dat het nagenoeg onmogelijk is om beheerders van
kabels en leiding gelijktijdig noodzakelijke aanpassingen te laten
uitvoeren aan diverse kabels en leidingen, waardoor versnipperd
werken ontstaat. Hierop kan de ON weinig invloed uitoefenen doordat
de ON in wezen geen opdrachtgever van de nutsbedrijven is en slechts
een coördinerende rol richting de nutsbedrijven heeft.
De ON is wel verantwoordelijk voor het aansturen van de k&l
beheerders, maar als hier problemen optreden kan de ON dit niet
beheersen.
Wanneer de ON er alles aan gedaan heeft om bovenstaande in goede
banen te leiden (inspanningsverplichting) en desondanks treedt er toch
vertraging op, dan is dit risico voor de OG.
Risico wordt .euw

303 Wat wordt bedoeld met "oude leidingen".
De ON bedoeld hier leidingen mee die niet op de KLIC-melding terug
te vinden zijn. Dit betreft zowel actieve als loze kabels en leidingen.
Wanneer een dergelijke kabel of leiding aangetroffen wordt, liggen de
werkzaamheden stil totdat is uitgezocht wat voor kabel of leiding het
IS.

Risico OG.
Risico wordt nTnmPIlU' ap1~n1"1mll

306 Het is onduidelijk door wie de kabels en leidingen worden verlegd.
De ON geeft aan dat het voor kan komen dat een beheerder na het
blootgraven van kabels en leidingen aangeeft dat het een mooie
gelegenheid is om deze te vervangen en dat ook doet. Hierdoor kan
stagnatie optreden.
Risico OG.
Wordt

308 Flora en Fauna. Wat is precies het risico.
Na inspanningsverplichting (uitvoeren inventarisatie's etc.) van de
zijde van de ON blijkt alsnog een situatie op te treden waardoor het
werk niet kan starten.
Risico OG.
Wordt opnieuw geformuleerd.
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309 Dit risico is in conflict met risico 32 van de OG.
Normale bezwaar- en beroepsprocedures zijn voor risico van de ON.
De ON heeft deze nu meegenomen door voor de diverse procedures
de langste doorlooptijd in te plannen
Wanneer er bezwaar- en beroepsprocedures optreden buiten de
normale zaken om (o.a. Raad van State procedure) dan is het risico
voorde OG.
Wordt opnieuw geformuleerd.

326 Graag verduidelijking van dit risico (aanvullende vergunningseisen).
De ON heeft een goed beeld van het gehele vergunningen traject maar
heeft tijdens de tender-fase gevraagd om ervaringen van de OG op dit
punt. De OG heeft aangegeven dat gehandeld dient te worden conform
de eisen uit de overeenkomst. Het risico is derhalve voor de ON.
Wanneer er conflicterende aanvullingen op de vraagspecificatie
optreden, dan is dit risico voor de OG.
De ON meldt dat het opgestelde risicodossier mede de basis is van de
aanbieding. De opgenomen risico's zijn meegenomen in de
prijsvorming. Wanneer een herverdeling van de risico's plaatsvindt,
dan js dit in afwijking van de aanbieding en zijn hier consequenties ;~:_
aan verbonden.
De ON zal nadere aanvulling en toelichting geven op dit risico. Risico
zal op een nader te bepalen tijdstip worden besproken door OG en
ON.

601 Wat wordt bedoeld met "niet goed" of "niet compleet".
Wanneer ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar niet juist zijn
(dus verkeerd) dan is dit risico voor de OG en zal hier verder over
gesproken worden.
Wordt opnieuw geformuleerd. .. -

901 Aanpassen ontwerp tijdens uitvoering. Risico is te nog te vaag.
Dit hangt af wie het ontwerp aanpast:
Aanpassing door OG - risico OG
Aanpassing door ON - risico ON

902 M.b.t. dit punt zijn gegevens ter beschikking gesteld door de OG. De
keuze voor de uitvoeringswijze dient hierop aangepast te worden.
Door de ON zijn geen berekeningen gemaakt m.b.t. de
grondmechanische stabiliteit.
Mede op basis van de nota van inlichingen nadere verduidelijking
gewenst.

908 Schade aan openbare wegen. Volgens vraagspecificatie deel 2 dient
de ON vooraf een opname van de te gebruiken wegen te doen en een
beheersplan schadevoorkoming op te stellen.
De ON stelt dat ingeval van schade aan openbare wegen het risico niet
bij de ON ligt, behalve wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik.
Bij wie de bewijslast ligt (eigenaar weg of ON) wordt nog bekeken
door Wouter Smits.

910 Acties belangengroepen. Dit risico is in conflict met risico 10 van de
OG.
Wanneer de ON voldoet aan de eisen uit de Overeenkomst en zijn
inspanningsverplichting nakomt en er vervolgens toch een actiegroep
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ontstaat dan is dit risico voor de OG.
Wordt opnieuw geformuleerd.

913 Calamiteiten vallen buiten het contract.
Risico OG .

Wordt opnieuw geformuleerd.
914 Bovenmatige prijsescalatie door extreme aangelegenheden.

Risico OG.

Risicodossier Opdrachtgever
Het risicodossier van de opdrachtnemer wordt punt voor punt doorgenomen. Risico
20, 29 en 32 vervallen.
Over risico 53 (beoordeling aanbiedingsontwerp door OG) zal nader gesproken
worden.

Proj eetkwaliteitsplan
meldt dat bij het startoverleg van 28-02-2007 enkele

aandachtspunten zijn meegegeven richting ON m.b.t. het concept PKP en de
diverse DKP (deelkwaliteitsplannen).
Er is wat verschil van inzicht in de op te stellen DKP's. Volgens
dienen op te stellen DKP's gericht te zijn op specifieke onderdelen van het Werk
(zoals ontwerp, omgeving en uitvoering).
Integrale zaken (zoals financieel management, organisatiemanagement) dienen
binnen het PKP opgenomen te worden.
In vraagspecificatie deel 2, eis 23, is dit gedefinieerd.

Op 09-03-2007 zullen het PKP en de DKP's ontwerp en omgeving ter acceptatie
bij de OG worden ingediend. In eerste instantie zal dit digitaal (in PDF) gebeuren.
De 2 analoge versies worden nagezonden.

Vervolgens worden de aandachtspunten op het PKP en de DKP's besproken. De
ON zal waar mogelijk deze aandachtspunten meenemen.

Afspraken voor de komende tijd.
Voor de komende periode worden de volgende afspraken gemaakt:

• Te accepteren PKP en DKP's: de bevindingen van de OG zullen schriftelijk
kenbaar gemaakt worden

• Er zal een informeel overleg gepland worden over het aanbiedingsontwerp
en de vraagspecificatie. Dit overleg zal plaats vinden op maandag 26-03-
2007 om 08.00 uur op het kantoor van Projectbureau Zeeweringen te
Middelburg.

In te dienen documenten.
Door de ON worden de volgende documenten ter acceptatie ingediend:

../ Termijnstaat

../ Volmacht van de ON
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Daarnaast wordt door de ON een aanvraag voor het verkrijgen van een
zekerheidsstelling overhandigd.

De plaatsvervanger van de gevolmachtigde van de ON wordt in week 11
aangewezen en deze volgt nog.

meldt nog dat er op 07-03-2007 een "start werk bespreking"
heeft plaats gevonden door het projectteam van de ON.
Aan het proj eetteam zal voor het onderdeel omgeving dhr worden
toegevoegd. Dit zal in het betreffende DKP worden opgenomen.

Om 15.45 uur sluit de bespreking en dankt de aanwezigen
voor hun inbreng.

Voor akkoord:
Contractgemachtigde ON Contractgemachtigde OG




