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NOTA VAN INLICHTINGEN (NVI) bij besteknummer 31031953

Met 21 tekening en 10 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknummer 31031953 voor het verbeteren van de glooiingconstructie
ter plaatse van de Wevers-, Flaauwersinlaag en polder Schouwen tussen Up 101 en Up 144+90m met
bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld ïn artîkel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

Systeemgeikhte Contract Beheersing (5CR) Voor

Er is door de Opdrachtgever een toelichting gegeven op Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB):

Opdrachtgever zal meet op afstand blijven van het werk. Er wordt meer verwacht van de kwaIiteitsborgin jan de
Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient de kwaliteit van het werk te toetsen en vast te leggen. Opdrachkever zal
voornamelijk toetsen verrichten naar het systeem, de processen en de registraties van de Opdrachtnemer. De eisen die dit
jaar aan de kwaliteitsborging gesteld zijn zullen in de komende jaren worden doorgezet.

Algemeen

Gegadigden wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de Opdrachtgever nog meer dan in het verleden naar de strikte eisen
uit het contract zal kijken. Aan afspraken uit het verleden kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden in het kader van het project ‘van Zierik tot Zee’

De herinrichting van het havenplateau is een onderdeel van het project van Zierik tot Zee’ dat op verzoek van
Natuurmonumenten binnen het contract van Rijkswaterstaat wordt meegenomen.

Het bestek vervalt en wordt vervangeftdoor een nieuw document met datum 29-06-2010.

In het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht, het betreft (in hoofdlijnen) de
volgende wijzigingen en aanvullingen (gemarkeerd in blauw):

Hoofdstuk 1 vervalt en wordt vervangen.

In artikel 22.1 worden de volgende tekeningen vervangen (nieuwe nummering tussen haakjes weergegeven):

Teken in gn u mme
ZLRW 2010-01001
ZLRW 2010-01 002
ZLRW 2010-01 003
ZLRW 201 0-01 004
ZLRW 2010-01005
ZLRW 2010-01 006

ZLRW 2010-01 007
ZLRW 2010-01 008
ZLRW 2010-01 009
ZLRW 2010-01 010
ZLRW 2010-01 011
ZLRW 201 0-01 012
ZLRW 2010-01 013

Omschrijving
(ZLRW 2010-01001 NVI) Situatie bestaand en nieuw van Up 101 tot dp 111
(ZLRW 2010-01002 NVI) Situatie bestaand en nieuw van Up 111 tot dp 120
(ZLRW 201 0-01003 NVI) Situatie bestaand en nieuw van Up 120 tot dp 124+70m
(ZLRW 201 0-01 004 NVI) Situatie bestaand en nieuw van Up 124+70m tot dp 135
(ZLRW 2010-01005 NVI) Situatie bestaand en nieuw van dp 135 tot Up 144+90m
(ZLRW 2010-01006 NVI) Detailsituatie verborgen glooiing van Up 116+18m tot Up 116+80m en
van Up 121+30m tot dp 121+80m
(ZLRW 201 0-01 007 NVI)
(ZLRW 2010-01 008 NVI)
(ZLRW 2010-01009 NVI)
(ZLRW 2010-01010 NVI)
(ZLRW 2010-01011 NVI)
(ZLRW 201 0-01 012 NVI)
fZLRW 2010-01013 NVI)

Detail situatie bestaand en nieuw t.p.v. Heerenkeet
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw
Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw
Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw
Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw
Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw
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ZCRW 2010-01014 (ZLRW 2010-01014 NVI) Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw
ZLRW 2010-01015 (ZLRW 2010-01015 NVI) Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw
ZLRW 2010-01016 (ZLRW 2010-01016 NVI) Dwarsprofiel 9 bestaand en nieuw
ZLRW 2010-01017 (ZLRW 2010-01017 NVI) Dwarsprofiel 10 en 11 bestaand en nieuw
ZLRW 2010-01018 (ZLRW 2010-01018 NVI) Dwarsprofiel 12 bestaand en nieuw
ZLRW 2010-01019 (ZLRW 2010-01019 NVI) Dwarsprofiel 13 bestaand en nieuw
ZCRW 2010-01 020 (ZLRW 201 0-01 020 NVI) Details
ZLRW 2010-01 021 (ZLRW 201 0-01 021 NVI) Transportroute en depotlocaties

Alle tekeningen worden in PDF-formaat ter beschikking gesteld. Het DWG formaat wordt ter informatie meegeleverd,
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

In artikel 22.2 worden de volgende bijlagen vervangen of toegevoegd:
• Bijlage 1 wordt in paragraaf 2.4.1 de postcode in 4335 JA gewijzigd..

De Tarievenlijst wordt gewijzigd, zie bladzijde 5 en 6 van deze Nota van Inlichtingen.
Bijlage 4 wordt vervang..
De naamgeving van de waterschappen is gewijzigd. Tevens is de omschrijving van de polder aangepast.

• Bijlage 5 wordt gewijzigd..
Zie bladzijde 6 van deze Nota van Inlichtingen.

• Bijlage 6 wordt vervangen.
Het betreft de dwarsprofielen lOOm, bestaand en ontwerp (basis);
In bijlage 6 zijn de bOm-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in combinatie met
alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en). Gegevens over opbouw van de
bestaande situatie, de nieuw aan te brengen glooiingsconstructie, en de aan te brengen overige constructies
zoals de kreukelberm, grondverbeteringen, onderlagen etc zijn weergegeven op de maatgevende
dwarsprofielen en situatietekeningen volgens de bij dit bestek behorende tekeningen.

Bijkge 9 wordt vervangen.
Het betreft de Dwarsprofielen aansluitende dijkvakken;.
Er is een profiel toegevoegd ter plaatse van de Schelphoek, waar de transportroute buitendijks ligt.

• Bijlage 11 wordt vervangen.
Er wordt een faseringstekening toegevoegd. De deksloof van de vleugelwand is gewijzigd.

- Bijlage 12 wordt toegevoegd.
Het betreft het Grondonderzoek Polder Schouwen;
Bijlage 13 wordt vervangen.
Het type prullenbak is gewijzigd. Materiaalspecificaties zijn deels in het bestek opgenomen.

• Bijlage 14 wordt tovoegd.
Het betreft een terreinmodel fDWG) van de bestaande situatie ter plaatse van het haventje;

• BJjige 15 wordt toegevoegd.
Het betreft een aanlegtekening depot langs N59;

• Bijlage 16 wordt toegevoegd.
Het betreft de acceptatieprocedure;

• Bijige 17 wordt toegevoegd.
DWG-bestanden (alleen ter informatie).
De DWG-bestanden worden ter informatie meegeleverd, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 61.2.3 leden 3 en 8 vervallen en worden vervangen.

Artikel 61.2.4 leden 5 en 15 vervallen, overige leden zijn omgenummerd.

Artikel 61.2.5 leden 10 en 11 vervallen en worden vervangen door leden 10 t/m 13.

Artikel 61.2.6 lid 4 vervalt, lid 5 wordt omgenummerd.

Artikel 61.2.10 vervalt.

Artikel 61 .2.11 vervalt.

Artikelen 61.2.10 t/m 61.2.16 worden toegevoegd.

Artikel 62.1.1 lid 3 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 62.1.2 lid 2 vervalt “te”.
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Artikel 63.1.1 lid 8 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 63.3.2 wordt uitgebreid met leden 6, 7 en 8:

Artikel 63.4.2 lid 2 vervalt, overige leden zijn omgenummerd.

Artikel 63.5.2 lid 2 vervalt, overige leden zijn omgenummerd.

Artikel 63.6.1 lid 1 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 63.6.2 lid 2 vervalt, overige leden zijn omgenummerd.

Artikel 64.6.2 leden 4 en 5 vervallen en worden vervangen.

Artikel 64.13.3 lid 6 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 64.16.1 lid 1 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 64.18.2 lid 2 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 64.22.1 lid 5 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 64.24.2 leden 1 en 2 vervallen en worden vervangen.

Artikel 64.25.1 leden 1 en 3 vervallen en worden vervangen.

Artikel 64.26.3 lid 2 vervallen en worden vervangen door de leden 2 en 3.

Artikel 64.27.1 leden 1 en 2 vervallen en worden vervangen.

Artikelen 64.28 t/m 64.30 worden toegevoegd.

Artikel 65.1 .1 vervalt lid 1 tot en met 4 en lid 5 wordt toegevoegd.

Artikel 65.6.1 lid 3 vervalt en wordt vrvangen.

Artikel 65.8 lid 2 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 66.3.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 66.6.1 leden 2 en 3 vervallen en worden vervangen.

Artikel 66.8.1 lid 6 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 66.9 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 66.10 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 66.13.1 leden 7 en 8 vervallen en worden vervangen.

Artikel 66.14 vervalt en wordt vervangen.

Artikelen 66.15 t/m 66.18 worden toegevoegd.

Artikel 92.6 lid 2a vervalt en wordt vervangen.

Artikel 92.8 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 92.14 lid 3 vervalt, lid 4 wordt omgenummerd.

Artikel 92.23 lid 2 vervalt en wordt vervangen.
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Artikel 92.3 1 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 92.37 lid 1 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 92.40 lid 1 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 92.42 leden 2, 4 en 5 vervallen en worden vervangen door leden 2 en 4 t/m 6.

Artikel 93.1 lid 7 wordt toegevoegd.

Artikel 93.8 lid 10 wordt toegevoegd.

Artikel 93.9.6 lid 5 vervalt en wordt vervangen.

Artikel 93.9.7 lid 4 wordt toegevoegd.

Artikel 93 .9.10 wordt toegevoegd.

Artikel 93.11.1 t/m 93.11.5 vervallen.

Op de volgende tekeningen zijn een aantal (tekstuele) wijzigingen aangebracht. Het betreft (in hoofdlijnen)
de volgende wijzigingen en aanvullingen.

ZLRW 2010-01001 ZLRW 2010-01001 NVI d.d. 25-06-10
Situatie Schelphoek (dp 97 tot dp 100) toegevoegd.
Tijdelijke afrastering toegevoegd.
Nieuw aan te leggen dijkovergangen aangepast.
Werkgrens aangepast.

ZLRW 2010-01 002 ZLRW 2010-01 002 NV? d.d. 25-06-10
Situatie t.p.v. verborgen glooiing aangepast.
Aan te brengen dam toegevoegd.

ZLRW 2010-01003 ZLRW 2010-01003 NVJ d.d. 2-06-10
Aan te brengen dam toegevoegd.
Breedte nieuwe onderhoudsstrook aangepast.
Nieuw aan te leggen dijkovergang aangepast.

ZLRW 2010-01004 ZLRW 2010-01004 NV? d.d. 25-06-10
Overgang dwp 5 naar dwp 6 aangepast, minder uitvullen.
Overgang dwp 5 naar dwp 6: aanbrengen OSA toegevoegd op berm.
Verharding (tegels) aanbrengen ter plaatse van bankjes bij circa Up 134.
Verharding (OSA) aanbrengen ter plaatse van gemaal Prommelsuis.

ZLRW 2010-01 005 ZLRW 2010-01 005 NV? d.d. 25-06-10
Beëindiging werk aangepast.

ZLRW 2010-01 006 ZLRW 201 0-01 006 NV? d.d. 25-06-10
Verborgen bekledingen aangepast, in overeenstemming met de dwarsprofielen.
Betonband met palen ipv houten damwand.
Extra aanbrengen nieuwe deklaag asfalt.

ZLRW 201 0-01 007 ZLRW 201 0-01 007 NV? d.d. 25-06-10
Kabel bestaand toegevoegd.
OSA einde havenplateau toegevoegd (aansluiting dwp 5 naar dwp 6)
Diverse elementen voor inrichting nieuw havenplateau aangepast.

ZLRW 2010-01008 ZLRW 2010-01008 NV? d.d. 25-06-10
Details aangepast

ZLRW 2010-01009 ZLRW 2010-01009 NV? d.d. 25-06-10
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Taludhel?ing aangepast, in overeenstemming met situatie.

ZLRW 2010-01010 ZLRW 2010-01010 NV? d.d. 25-06-10
Dwarsprofiel 3a toegevoegd ter plaatse van nieuw aan te leggen dam.

ZLRW 2010-01011 ZLRW 2010-01011 NV? d.d. 25-06-10
Dijkpalen behorende bij profiel aangepast.

ZLRW 2010-01012 ZLRW 2010-01012 NV? d.d. 25-06-10
Dijkpalen behorende bij profiel aangepast.
Details aangepast
Breedte onderhoudsstrook aangepast

ZLRW 2010-01 013 ZLRW 201 0-01 013 NV? d.d. 25-06-10
Details aangepast

ZLRW 2010-01014 ZLRW 2010-01014 NVI d.d. 25-06-10
Maat variabel toegevoegd
PVC 125 toegevoegd.
Geotextiel langs damwand toegevoegd.
Bodem haven toegevoegd.

ZLRW 2010-01015 ZLRW 2010-01015 NV? d.d. 25-06-10
Maat variabel toegevoegd.
Geotextiel langs damwand toegevoegd.
Bodem haven toegevoegd.

ZLRW 2010-01016 ZLRW 2010-01016 NV? d.d. 25-06-10
Maat variabel toegevoegd.
Geotextie? langs damwand toegevoegd.
Grondverbetering onder gepenetreerde breuksteen toegevoegd.

ZLRW 2010-01 017 ZLRW 2010-01017 NV? d.d. 25-06-10
Grondverbetering uitgebreid.
Aansluiting zuilen op bestaande constructie aangepast.
Maat variabe? toegevoegd.

ZLRW 2010-01013 ZLRW 2010-01 01$ NV? d.d. 25-06-10
Details aangepast
Verschillen 12 a en 12b verduidelijkt (betonbalken).

ZLRW 2010-01019 ZLRW 2010-01019 NV? d.d. 25-06-10
Details aangepast
Meer maten aangegeven.

ZLRW 201 0-01 020 ZLRW 2010-01 020 NV? d.d. 25-06-10
Detail 1 aangepast.
Detail 1 a toegevoegd.
Detail 2 aangepast.
Detail 3 aangepast
Detail 5 aangepast.

ZLRW 2010-01021 ZLRW 2010-01021 NV? d.d. 25-06-10
Naam gewijzigd: Transportroute en depotlocaties

In Bijlage 1: lnschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare Procedure bestek 31031953 wordende
vQigende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

2.4.1 bij het adres Poelendaelesingel 18 staat een verkeerde postcode deze moet zijn: 4335 JA

Bijlage A Taneven?ijst wordt vervangen:

Onder- Omschrijving onderdeel 1 Fictieve Een- Prijs per Totaalpnjs
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deel hoeveel- held eenheid

nr. held

1. Ontgraven grond ten behoeve van grondverbetering onder NAP 5.000 M3

2. Ontgraven grond ten behoeve van grondverbetering boven NAP 5.000 M3

3. Afvoeren grond (cat. wonen) uit grondverbetering (mci. stortkosten). 5.000 M3

4. Leveren en aanbrengen fosforslakken ten behoeve van grondverbetering 10.000 Ton

onder NAP

5. Leveren en aanbrengen fosforsiakken ten behoeve van grondverbetering 10.000 Ton

onder NAP

6. Leveren en aanbrengen fosforslakken 0-45 overig 2.500 Ton

7. Leveren en aanbrengen breuksteen 60-300 kg in kreukelberm. 5.000 Ton

8. Leveren en aanbrengen breuksteen 40-200 kg in kreukelberm. 2.500 Ton

9. Leveren en aanbrengen gietasfalt. 2.500 Ton

10. Leveren en aanbrengen overlagingsconstructie dik 0.40 m van breuksteen 1.000 M2

10-60 kg, volledig ingegoten met gietasfalt en afgestrooid met lavasteen.

11. Leveren en aanbrengen overlagingsconstrudie dik 040 m van breuksteen 1 .500 M2

10-60 kg, vol en zat ingegoten met gietasfalt.

12. Leveren en aanbrengen klei. 2.000 M3

13. Verwijderen en afvoeren puin- en vlijlagen (mi. stort- / 1.000 M3

verwerkingskosten).
14. Leveren OSA 1.000 Ton

15. Leveren en aanbrengen betonzuilen 45-2600 inclusief steenslag en 500 M2
geotextiel.

16. Aanbrengen en verwijderen tijdelijke depotverharding, opbouw en 1.000 M2

materiaalgebruik ter keuze van de opdrachtnemer.

17. Leveren en aanbrengen geotextiel, weefsel 2.500 M2

18. Leveren en aanbrengen geotextiel, vlies 2.500 M2

Kwa liteitswaa rde prestatiecriterium tarievenlijst met fictieve hoeveelheden

De kosten voor Winst, Risico, Algemene kosten en uitvoeringskosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

Aan Bijlage 5 Kritieke punten wordt het volgende kritieke punt nr. 59 toegevoegd:
Risico 59 : De waterremmende onderIç s rnvnIdoende waterdicht
Oorzaak: Verdichting onvoldoende.
Gevolg: constructie onvoldoende.
Risico: 35 wordt gewijzigd in: Klachten uit omgeving komen te laat bij OG.
Oorzaak:ON speelt klachten niet door aan ON.
Gevolg: Geen adequate behandeling van klachten uit de omgeving.

Door gegadigden zijn schriftelijk de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek
1. Vraag: Bestek, artikel 66.11.3 punt 3

De huidige lichtmasten in een depot zetten binnen een straal van 1 km van het werk; waar
moeten deze worden verwijderd?

Antwoord: Deze lichtmasten (lantaarns) staan op het talud aangrenzend aan het restaurant.

2. Vraag: Is er een bestaande van deze lichtmasten?

Antwoord: Voor aantal, type en locatie, zie Bijlage 10 Foto’s (Heerenkeet).

3. Vraag: De lichtmasten is het een in/uit systeem of worden er kabel lassen gebruikt?

Antwoord: Kabels dienen op lichtmasten aangesloten te worden middels een in/uit systeem.

4. Vraag: Bijlage 11: ligt de bodem van de haven op NAP —2,5m?

Antwoord: De waarde van NAP —2,5m is de rekenwaarde voor de nieuwe damwand. De huidige
bodem van de haven ligt op circa NAP —O,5m.
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5. Vraag: Bestek, artikel 64.6.1 lid 1:
Volgens 64.6.1 lid 1 van het constructbestek dient in de kreukelbermen breuksteen met
sortering 40-200 kg en 60-300 kg te worden toegepast.
Op de detailtekening ZLRW-201 0-01 020 wordt bij “DETAIL 1” echter ook een sortering
van 20-400 kg genoemd. Bovendien wordt in genoemd detail aangegeven dat t.p.v. dp 1
en 5 een sortering 60-300 kg moet worden toegepast. 0p tekening ZLRW-2010-01012
wordt echter bij Up 5 een sortering van 40-200 kg aangegeven.
Kunt u aangeven of de sortering 20-400kg aangegeven op tekening ZLRW-2010-01020
juist is en zo ja waar het moet worden toegepast
welke sortering er bij dp 5 dient te worden toegepast?

Antwoord: De sortering 20-400 kg is foutief aangeduid, dit moet 40-200 kg zijn. Verwijzingen zijn
ook aangepast op de tekeningen behorende bij de Nota van Inlichtingen.

6. Vraag: lnschrijvings- en beoordelingsdocument:
Wat is het door RWS beoogde doel van de tarievenlijst met fictieve hoeveelheden (Bijlage
F), die een onderdeel vormt van de kwalitatieve documenten?

Antwoord: Deze lijst wordt meegewogen bij de beoordeling van de inschrijvingen. De tarieven worden
gehanteerd bij meer- en minderwerk.

Door de gegadigden zijn tijdens de

1. Vraag: Zijnde lOOm profielen ter info meegegeven?

Antwoord: Deze zijn onderdeel van de contractstukken en dienen gebruikt te worden bij het
vervaardigen van werktekeningen. Tevens kunnen deze gebruikt worden bij het bepalen
van hoeveelheden. Toelichting van Opdrachtgever met betrekking tot bijlage 6:

In bijlage 6 zijn de bOm-profielen aangegeven van de bestaande situatie (hoogtelijn) in
combinatie met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen (steen)bekleding(en).
Gegevens over opbouw van de bestaande situatie, de nieuw aan te brengen
glooiingsconstructie, en de aan te brengen overige constructies zoals de kreukelberm,
grondverbeteringen, onderlagen etc zijn weergegeven op de maatgevende dwarsprofielen
en situatietekeningen volgens de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. Vraag: Kunnen de tekeningen in DWG-formaat worden meegegeven?

Antwoord: Het DWG-formaat gaf in het verleden vaak problemen bij verschillende gegadigden
(Iijnstijlen/arceringen/AutoCAD versie). Opdrachtgever zal bekijken of de DWG bestanden
ter informatie mee gegeven kunnen worden. Hieraan kunnen dan geen rechten worden
ontleend.

3. Vraag: Kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de hoogte van de basaltzuilen langs het traject
varieert?

Antwoord: Opdrachtgever zal trachten dit op tekening te verduidelijken.

4. Vraag: Artikel 64.2.6 lid 4:
Kan de omleiding fietsverkeer problemen opleveren met het werkverkeer?

Antwoord: Op het moment dat de tijdelijke dijkovergang achter het restaurant open gesteld is voor
fietsers mag de Opdrachtnemer niet werken aan het traject tussen Up 27+30m en dp
144+90m.

5. Vraag: Artikel 61.1.11 Gebruik depots: Is er geen depot beschikbaar in de periode 1 oktober 2010
toti maart2011?

Antwoord: Opdrachtgever zal in de Nota van Inlichtingen het depot aan de N59 beschikbaar stellen in
genoemde periode.
Het verharde oppervlak bedraagt circa 1000 m2 (exclusief stelconplaten). Dit kan verder
worden uitgebreid.
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6. Vraag: Artikel 62.1.1 lid 5:
Waar bevindt zich de waterremmende onderlaag?

Antwoord: Dit betreft het grondpakket (grondverbetering) onder de (nieuwe) steenbekleding.

7. Vraag: Kan breuksteen over water worden aangevoerd?

Antwoord: De Opdrachtnemer dient dit zelf te bepalen. Opdrachtgever heeft een kaart met
dieptelijnen meegegeven. Opdrachtgever wijst gegadigden erop dat eventueel benodigde
vergunningen voor aanvoer over water of het lossen door Opdrachtnemer dienen te
worden aangevraagd. Aanvoer over water is geen verplichting.

8. Vraag: Artikel 64.16.1 Er wordt aangegeven dat er 1 ,5m3/m breuksteen ligt. Op tekening lijkt dit
meer te zijn?

Antwoord: De Opdrachtnemer kan er van uit gaan dat er gemiddeld 1 ,5m3/m breuksteen ligt die
geschikt is om hergebruikt te kunnen worden. Het is mogelijk dat er plaatselijk meet steen
ligt.
Gegadigden wordt erop gewezen dat het dijktraject Vrij toegankelijk is zodat gegadigden
zelf ter plaatse kunnen kijken om een inschatting van de situatie te maken.

9. Vraag: Hoe wordt er omgegaan met schade aan bebouwing ten gevolge van het aanbrengen van
de damwand?

Antwoord: Vooraf laat de Opdrachtgever de nulsituatie in kaart brengen door een expertisebureau.
Indien er schade wordt gemeld zal dit door hetzelfde bureau bekeken worden.

Bij het contract worden sonderingen meegegeven. Tevens wordt de Opdrachtnemer
gewezen op de slechte staat van de huidige damwand. De Opdrachtnemer dient zelf de
situatie te bekijken en op basis van zijn expertise de uitvoeringsmethode te bepalen.
Schade dient voor rekening van de Opdrachtnemer hersteld te worden.

10. Vraag: Wat houd het verplaatsen van de drijvende steigers in?

Antwoord: De drijvende steigers moeten, indien nodig, tijdelijk worden verlegd.
Gegadigden wordt erop gewezen dat het dijktraject vrij toegankelijk is zodat gegadigden
zelf ter plaatse kunnen kijken om een inschatting van de situatie te maken.

11. Vraag: Wat houdt het ontwerpen van een gronddichte constructie voor de damwand in?

Antwoord: Dit betreft alleen de beëindiging van de damwand aan het einde van het haven plateau, bij
de strekdam. Het betreft een verticale afdichting tussen de oude damwand en de nieuw te
plaatsen damwand. Zie Bijlage 10 Foto’s (Heerenkeet).

12. Vraag: Moeten de directie behoeften vanaf 1 oktober 2010 geleverd te worden?

Antwoord: Ja.

13. Vraag: Wat houden de werkzaamheden aan het restaurant in?

Antwoord: Er wordt een overkapping van het huidige terras gebouwd. In de nota van Inlichtingen zal
een nadere tijdsbepaling worden opgenomen.

14. Vraag: Artikel 92.40: kan er een aanpassing van de termijnen komen in verband met de grote
voorfinanciering ten behoeve van het aanbrengen van de damwand en de werkzaamheden
aan het havenplateau.

Antwoord: Ja.

15. Vraag: Zijn er bijzondere kabels en leidingen bekend?

Antwoord: Bij Opdrachtgever is alleen een kabel bekend die van het restaurant naar het weeghuisje
op het haventerrein loopt. Deze zal op tekening worden aangegeven.

16. Vraag: Wat is het doel van de tarievenlijst in het inschrijvings- en beoordelingsdocument?
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Antwoord: Deze lijst wordt meegewogen bij de beoordeling van de inschrijvingen. De tarieven worden
gehanteerd bij meer- en minderwerk.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 29 juni 2010

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
de hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat Zeeland,
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Mr. R.J. van der Kluit
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