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Geacht College,
U heeft ons gevraagd een reactie te geven op de voortgangsrapportage van ABC d.d. ldecember
2015.
Als algemene reactie op onze werkwijze en de wijze van plannen en het daarmee dus niet meer
voldoen aan de door ABC steeds genoemde realisatieplanning, verwijzen we naar onze vorige

rapportages.
Over de gemaakte opmerkingen met betrekking tot de voortgang kunnen we ons wederom in grote
lijnen in de bevindingen herkennen. Een aantalopmerkingen kunnen worden gemaakt als aanvulling
op de vorige rapportage.
Op dit moment zijn aldiverse diersoorten verhuisd van DPE naarWlLDLANDS, een van de meest
kritieke processen in de planning. De vorderingen in Nortica zijn dusdanig dat het kritieke pad
inmiddels verlaten is. De rotsen zijn bijvoorbeeld bijna gereed, al het hekwerk is aangebracht, de

benodigde waterpartijen zijn conform draaiboek gevuld en de waterzuivering is gestart.
KWP heeft tijdens de scherpe ingebruiknameplanning een grote tegenslag gehad doordat één van
haar onderaannemers, die verantwoordelijk is voor de thematisering, vanwege een faillissement
haar werkzaamheden heeft gestaakt. lnmiddels zijn deze werkzaamheden weer in volle gang en
wordt de 2,5 week vertraging ingelopen. De werkzaamheden, die dezelfde onderaannemer voor DPE
uitvoert, worden inmiddels wel doorgezet. Het effect van het faillissement is daardoor beperkt en zal
niet tot nadelige effecten in het eindresultaat leiden.
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We zijn gestart met de gefaseerde oplevering, waarbij tussentijds delen ín gebruik
worden genomen. De verwachting is dat de algehele oplevering op een aantal restpunten na begin
februari een feit is, Door additionele capaciteit bij te schakelen door de aannemer wordt de
opgelopen achterstand ingelopen, ln de transitie planning van WILDLANDS is geschoven om dit op te
vangen. KWP is in staat gebleken deze benodigde kwaliteit en capaciteit daadwerkelijk bij te
schakelen en inschatting is dat de ingebruikname en de uiteindelijke opening niet in gevaar komt.
De komende periode worden de 'grote diersoorten'verhuisd. De inschatting is dat dit conform
draaiboek zal verlopen en dat de opening dus eind maart gewoon zal plaatsvinden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in de verwachting te hebben voldaan aan
het gevraagde,
Met vriendelijke groet,
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