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Directie Zeeland
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het Dagelijks Bestuur van het
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Uw kenmerk

Onderwerp
Verrekening strekdam" Ruigendijk " in het dijkval(Biezelingsche Ham.

Geacht bestuur,

In het kader van het herstel van de zeeweringen is het Projectbureau Zeeweringen van
Rijkswaterstaat voornemens om in 2001 te starten met de verbetering van het dijkvak
Biezelingsche Ham (Willem-Annapolder, Heer Janzpolder, Boonepolder, Noordpolder en
Hoedekenskerkepolder).

In dit werk is een strekdam, de Ruigendijk, gesitueerd. Uw waterschap is voornemens
om de bekleding van deze dam te verbeteren. Vanuit uw waterschap is het verzoek ge-
komen om de werkzaamheden aan de dam te combineren met het herstel van de zee-
wering. De werkzaamheden aan deze dam zijn opgenomen in bestek ZL-5111, "Vervan-
gen van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Biezelingsche Ham
tussen dp 323 en dp 354 + 54 m met bijkomende werken in de gemeenten Kapelle en
Borsele". Aanbesteding van dit bestek is gepland half februari / begin maart.

Ten aanzien van de verrekening van de werkzaamheden aan de dam stellen wij het vol-
gende voor.
De posten, betrekking hebbende op de dam, zijn opgenomen in het voornoemde bestek
(posten 311010, 315020, 317010, 317020, 317030, 317040, 317050 en 317060) en
zullen aan u worden doorberekend. Deze posten worden verhoogd met de volgende op-
slagen:

• Algemene kosten, naar evenredigheid van de totale aannemingssom;
• Uitvoeringskosten, naar evenredigheid van de totale aannemingssom;
• Winst en risico, naar evenredigheid van de totale aannemingssom;
• Bijdrage R.A.W. (0,15 % van de waarde van het werk van de dam);
• Bijdrage F.C.O. (0,15 % van de waarde van het werk van de dam).
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Eventuele over- en onderschrijdingen op de posten die betrekking hebben op de dam
worden verrekend conform de administratieve bepalingen behorende bij het bestek.

Bij de gunning van het bestek worden de inschrijvingen op het gehele werk beschouwd.
Voor wat betreft de financiële afwikkeling hebben wij het volgende voorstel:
Rijkswaterstaat zendt na het afronden van de werkzaamheden aan de dam eenmalig een
factuur. Deze factuur wordt voorzien van een, door de directie UAV van Rijkswaterstaat
en de assistent projectleider van Waterschap Zeeuwse Eilanden, ondertekende specifica-
tie van de verwerkte hoeveelheden per bestekspost die van toepassing zijn op de dam.

Betaling van de factuur, inclusief de verschuldigde omzetbelasting, dient te geschieden
binnen 30 dagen na dagtekening.

Na gunning van voornoemd bestek zal een kopie van de ondertekende inschrijvingsstaat
aan u worden toegezonden.

Ik verzoek u voor 8 februari aanstaande schriftelijk te bevestigen dat met de in deze brief
beschreven verrekening uwerzijds wordt ingestemd.

Hoogachtend,
de Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze, ~_=-.,__
het hoof
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