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Geachte heet

In onze brieven van 18 juli 2014 met kenmerk 14.45271 en van 11 augustus
2015 met kenmerk 15.052254 en de overleggen die zijn gevoerd hebben wij
onze klanteisen meegegeven.

In de afgelopen maanden hebben wij overleg gevoerd over de manier waarop
onze eisen zouden worden meegenomen in de contractstukken. Wij hebben u
geadviseerd om het referentie-ontwerp aan ons voor te leggen en hierover een
formeel advies van het hoogheemraadschap in te winnen. Hiernaast hebben wij
u geadviseerd omtrent het meenemen van onze ontwerprichtlijnen (klanteisen
van Rijnland) in het hoofddocument van het contract. In beide gevallen heeft u
dit advies niet overgenomen.

Op 11 november hebben wij overleg gevoerd met aannemer KWS, een van de
partijen die is geselecteerd om een offerte voor het werk in te dienen. Tijdens
dit overleg is, uit de stukken die zijn voorgelegd, duidelijk geworden dat door
de provincie, een referentie-ontwerp en een toelichting (genaamd “eisen voor
het verkrijgen van een watervergunning”) is opgesteld die op essentiële punten
tekort schiet en een verkeerde weergave geeft van de eisen van Rijnland.

Ons bezwaar richt zich met name tegen het weglaten van twee essentiële
eisen. De eerste eis houdt in dat de weg(en) inclusief funderingsmateriaal,
buiten het profiel van de kering moet worden gehouden. Als hier niet aan
voldaan kan worden, zal er een waterkerende damwandconstructie moeten
worden aangebracht. De tweede eis houdt in dat als het leggerprofiel wordt
verschoven dit binnen het aanwezige grondlichaam moet vallen.

Met deze brief vragen wij u om de geselecteerde aannemers, op de hoogte te
stellen van genoemde tekortkomingen in het referentie-ontwerp en de
toelichting en hun nadrukkelijk te wijzen op de klanteisen die zijn vervat in
onze brieven met kenmerk 14.45271 en 15.052254.
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We hopen u afdoende te hebben ae”rmeerd. Voor nadere informatie kunt u
contact oonemen met de hee of de heet

Hoogachtend,

Na,nns dijkgraaf en hoog heemraden,

AfJeIing vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord


