(Dit is een bijlage bij de startnotitie)

Beslismodel voor:
het toepassen van (verplichte) projectfasen.
het toepassen van risicomanagement.
het instellen van een stuurgroep.
het opstellen van en communicatieplan buiten het projectplan.
Besluitvorming en informatievoorziening
Frequent rapporteren aan opdrachtgever (tijdgedreven)

Voor nadere uitleg zie handboek blz
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

Versie 1.0

15 maart 2016

Adviesmodel opgaven
Voor het bepalen van het soort opgave en soort project, het aantal projectfasen, risicomanagement, IPM etc.

Vragen om soort opgave te bepalen:
Is het een unieke en eenmalige opgave ?

JA

Is er een duidelijk start- en eindpunt ?

JA

Is de provincie Zeeland de probleemeigenaar?
Neemt de Provincie Zeeland de go/nogo beslissingen?

JA
JA

Advies:
Soort opgave:
Rol van provincie Zeeland:

PROJECT
PROJECTLEIDING

Algemene gegevens van het project:
Startnotitie nummer:

(briefnummer)

Project naam:

N673 Zanddijk-Molendijk

Korte omschrijving project:

Realisatie duurzaam veilige ontsluiting van
kern Yerseke en bedrijven in Yerseke, Oostdijk
en op bedrijventerrein Nishoek

De te nemen go/no-go beslissingen door de Provincie:

Keuze VKA, ambitieniveau duurzaam GWW,
kredietbesluit, gunning aanbesteding, ..

AON / Projectleider:
AOG / Ambtelijk Opdrachtgever:

Loek Schipper
Luuk Prevaes

Datum ingevuld:

27-5-2020

Vragen om het soort project te bepalen:
Doorlooptijd

> 3 jaar

Imago (impact op omgeving en media)

Regionaal

Kosten

> 5 Miljoen

Bestuurslaag waarop het projct invloed heeft

Provincie Zeeland

Bestuurlijke gevoeligheid

Gemiddeld

Ervaring met dit type project

Enige ervaring

Projectoriëntatie

Extern

Type project

Fysiek

Advies:
Omvang project:
Oriëntatie van het project:
Type project:
Verplichte projectfasen:
Verplicht toepassen risicomanagement

GROOT PROJECT
Extern
Fysiek
Fase 0 t/m 5
JA, met NARIS

Aanbevelingen:
Stuurgroep instellen
IPM Rollen invullen :
Rapporteren (tijdgedreven)
Besluitvorming en Informatievoorziening

JA
JA
via IPA cyclus + eindefase
PS / GS / AOG

Onderbouwing afwijkingen:
(In dit vak kunt u aangeven waarom de opdrachtgever en de projectleider menen te moeten afwijken van de
voorgeschreven projectfasen, risicomanagement en voorgeschreven aanbevelingen)

Ondertekening voor akkoord:
Naam opdrachtgever:

Handtekening (digitaal):

Luuk Prevaes
Naam projectleider:
Loek Schipper

Handtekening (digitaal):

