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Geachte mevrouw Van Kemenade, 
 
Op 1-07-2014 hebben wij uw verzoek om de middelen voor fase 2 van bovenstaand project ter 
beschikking te stellen en uw verzoek voor een begrotingswijziging voor hetzelfde project ontvangen.  
 
Het project bestaat uit twee fasen. In het besluit van 4-01-2013 zijn voorwaarden gesteld voor het ter 
beschikking stellen van de middelen voor fase 2, te weten: 

- Uit de resultaten blijkt dat de deliverables haalbaar zijn of de verwachte effecten gaan leveren. 
- Uiterlijk 1,5 jaar na aanvang van het project wordt aanvullende financiering van minimaal  
 € 574.522,-- aangetrokken voor de activiteiten in fase 2.  

 
Resultaten 
De voortgang over de gehele linie van het project en de werkpakketten laten een positieve 
haalbaarheid zien t.a.v. de deliverables, zoals de realisatie van prototypen, het hydrologische model, 
intelligente sensoren, meteorologische korte en lange termijn voorspellingen, het biocascade 
waterzuiveringssysteem, nutriëntwinning, energiewinning en business cases voor energiewinning in 
de regio.  
 
Aanvullende financiering 
T.a.v. het tweede punt heeft u aangegeven vele gesprekken gevoerd en het project landelijk 
geprofileerd te hebben. Ondanks deze inspanningen en de positieve aansluiting bij Topsectoren 
Water en Energie, het Deltaprogramma Zoet Water en de Rijksnatuurvisie is er geen aanvullende 
financiering voor het project beschikbaar gekomen. U heeft hierop een scenario ontwikkeld waarin 
fase 2 van het project doorgang kan vinden zonder aanvullende externe financiering. 
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De financiering van fase 2 is in uw scenario als volgt opgebouwd: 
- De projectkosten zijn lager uitgevallen door het aanbestedingsvoordeel van Park Lingezegen.  
 Dit voordeel heeft Park Lingezegen (gedeeltelijk) als financiering in het project ingezet. 
- De projectpartners (met uitzondering van partner Onderzoekscentrum B-Ware) hebben hun  
 eigen bijdrage verhoogd. 
- De gevraagde subsidie neemt (licht) af. 

 
Door de herziening van de begroting en de overname van een aantal taken van Onderzoekscentrum 
B-Ware door Alliander is een begrotingswijziging noodzakelijk, inclusief een verschuiving tussen 
verschillende partners. 
 
Beoordeling 
Wij hebben uw voorgestelde scenario voor fase 2 beoordeeld. Wij stellen vast dat u, ondanks het feit 
dat u niet de externe financieringsbron van € 574.522,- heeft kunnen aantrekken, met het 
aanbestedingsvoordeel, het verhogen van de eigen bijdrage van nagenoeg iedere projectpartner en 
een enigszins verlaging van de gevraagde subsidie, voldoende financiële draagkracht voor de verdere 
uitvoering van het project heeft gegenereerd waarbij de oorspronkelijke doelstelling en 
werkzaamheden van het project intact blijven. Het feit dat de projectpartners meer gaan bijdragen 
beschouwen wij als een aanvullende financiering, zoals beoogd in de voorgeschreven tweede 
voorwaarde. Op basis van deze gegevens stemmen wij in met u wijzigingsverzoek. 
 
In de bijlage treft u de nieuwe begrotingen van het totaalproject en per partner aan.  Voor het overige 
blijven de voorwaarden van het besluit van 04-01-2013 van toepassing. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel succes toe met 
de verdere uitvoering van uw project. 
 
Hoogachtend, 
namens de Beheersautoriteit Oost-Nederland 
 
 
 
 
 
mw. drs. E.A. Joosten 
programmaleider GO 
 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, 
secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX 
Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden. 
 
Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een 
bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie 
kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht 
kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op 
www.rechtspraak.nl 
 
Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website 
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet 
eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het 
Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99. 
 
Bijlage(n) 
- Nieuwe begrotingen totaalproject en per partners 
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Bijlage: nieuwe begrotingen totaalproject en per partners oktober 2014 
 
 
Totaal project 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Nieuwe begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. integraal 
uurtarief 

€ 1.246.741 € 1.116.394 € 2.363.135 

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon 
verhoogd met sociale lasten 

€ 803.999 € 647.070 € 1.451.069 

Kosten aanschaf machines, apparatuur 
en productiemiddelen 

€ 10.000 € 8.000 € 18.000 

Kosten gebruik machines en apparatuur 
van deelnemer 

€ 30.000 € 15.000 € 45.000 

Overige kosten aan derden 
verschuldigd 

€ 98.164 € 1.372.583 € 1.470.747 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 147.500 € 92.360 € 239.860 

Kosten promotie en publiciteit € 0 € 25.000 € 25.000 

Reis- en verblijfkosten € 31.000 € 13.500 € 44.500 

Niet-verrekenbare btw € 22.799 € 164.291 € 187.090 
Totaal € 2.390.203 € 3.454.198 € 5.844.401 

 
Financiering 
Financiering subsidiabele kosten Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal 

EFRO 2007-2013 € 488.320 € 552.724 € 1.041.044 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 420.663 € 476.143 € 896.806 
Provinciale cofinanciering 2007-2013 € 420.663 € 476.143 € 896.806 

Radboud Universiteit Nijmegen – Institute for 
Wetland and Water Research 

€ 413.954 € 370.272 € 784.226 

Alterra, instituut binnen de rechtspersoon 
Stichting DLO (WUR) 

€ 299.612 € 265.642 € 565.254 

Onderzoekscentrum B-Ware BV € 79.821 € 31.909 € 111.730 

Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen  € 4.675 € 902.189 € 906.864 

Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV € 69.721 € 84.534 € 154.255 

MeteoGroup BV € 36.498 € 51.263 € 87.761 

Alliander NV € 156.276 € 243.379 € 399.655 
Totaal € 2.390.203 € 3.454.198 € 5.844.401 

 
Uitgavenplanning 
Jaar Bedrag 

2013 € 1.352.950 

2014 € 2.401.341 

2015 € 2.090.110 
Totaal € 5.844.401 
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Radboud Universiteit Nijmegen, Institute for Wetland and Water Research 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Nieuwe begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. integraal 
uurtarief 

€ 700.261 € 606.346 € 1.306.607 

Kosten aanschaf machines, apparatuur 
en productiemiddelen 

€ 10.000 € 8.000 € 18.000 

Overige kosten aan derden 
verschuldigd 

€ 35.000 € 28.775 € 63.775 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 25.000 € 35.000 € 60.000 

Kosten promotie en publiciteit € 0 € 25.000 € 25.000 

Reis- en verblijfkosten € 5.000 € 0 € 5.000 

Niet-verrekenbare btw € 21.373 € 9.450 € 30.823 
Totaal € 796.634 € 712.571 € 1.509.205 

 
Staatssteun 
Radboud Universiteit Nijmegen is een kennisinstelling en krijgt op basis van module 1 van de 
Omnibus Decentraal Regeling 48% overheidssteun. Bij het uitkeren van de voorschotten op basis van 
realisatie wordt bij u geen onderscheid gemaakt tussen industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 140.542 18% € 125.711 18% € 266.253 18% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 121.069 15% € 108.294 15% € 229.363 15% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 121.069 15% € 108.294 15% € 229.363 15% 

Radboud Universiteit 
Nijmegen – Institute for 
Wetland and Water Research 

€ 413.954 52% € 370.272 52% € 784.226 52% 

Totaal € 796.634  € 712.571  € 1.509.205  
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Alterra, instituut binnen de rechtspersoon Stichting DLO (WUR) 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. integraal 
uurtarief 

€ 546.480 € 510.048 € 1.056.528 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 3.500 € 0 € 3.500 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 15.000 € 0 € 15.000 

Reis- en verblijfkosten € 11.250 € 1.500 € 12.750 

Niet-verrekenbare btw € 735 € 0 € 735 
Totaal € 576.965 € 511.548 € 1.088.513 

 
Staatssteun 
Alterra, Stichting DLO is een kennisinstelling en krijgt op basis van module 1 van de Omnibus 
Decentraal Regeling 52% overheidssteun. Bij het uitkeren van de voorschotten op basis van realisatie 
wordt bij u geen onderscheid gemaakt tussen industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 101.859 18% € 90.310 18% € 192.169 18% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 87.747 15% € 77.798 15% € 165.545 15% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 87.747 15% € 77.798 15% € 165.545 15% 

Alterra, instituut binnen de 
rechtspersoon Stichting DLO 
(WUR) 

€ 299.612 52% € 265.642 52% € 565.254 52% 

Totaal € 576.965  € 511.548  € 1.088.513  
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Onderzoekscentrum B-Ware BV 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon 
verhoogd met sociale lasten 

€ 320.100 € 37.414 € 357.514 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 4.000 € 0 € 4.000 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 70.000 € 39.860 € 109.860 

Reis- en verblijfkosten € 5.000 € 2.500 € 7.500 
Totaal € 399.100 € 79.774 € 478.874 

 
Staatssteun 
Onderzoekscentrum B-Ware is een kleine onderneming en krijgt op basis van module 1 van de 
Omnibus Decentraal Regeling maximaal 80% overheidssteun voor industrieel onderzoek en maximaal 
60% voor experimentele ontwikkeling. Het verleende subsidiepercentage is 77%. Bevoorschotting 
vindt plaats op basis van de afzonderlijke percentages voor industrieel onderzoek (80%) en 
experimentele ontwikkeling (60%). Overrealisatie en/of onderrealisatie op de typen onderzoek heeft 
gevolgend voor de verleende subsdiie bij de vaststelling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 117.257 29% € 17.579 22% € 134.836 28% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 101.011 25% € 15.143 19% € 116.154 24% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 101.011 25% € 15.143 19% € 116.154 24% 

Onderzoekscentrum B-Ware € 79.821 20% € 31.909 40% € 111.730 23% 
Totaal € 399.100  € 79.774  € 478.874  
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Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 12.664 € 1.343.808 € 1.356.742 

Reis- en verblijfkosten  € 5.000 € 5.000 

Niet-verrekenbare btw € 691 € 154.841 € 155.532 
Totaal € 13.355 € 1.503.649 € 1.517.004 

 
Staatssteun 
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen is een publieke instelling en krijgt op basis van 
module 1 van de Omnibus Decentraal Regeling maximaal 65% overheidssteun voor industrieel 
onderzoek en maximaal 40% voor experimentele ontwikkeling. Het verleende subsidiepercentage is 
40%. Bevoorschotting vindt plaats op basis van de afzonderlijke percentages voor industrieel 
onderzoek (80%) en experimentele ontwikkeling (60%). Overrealisatie en/of onderrealisatie op de 
typen onderzoek heeft gevolgend voor de verleende subsdiie bij de vaststelling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 3.188 24% € 220.890 15% € 224.078 15% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 2.746 21% € 190.285 13% € 193.031 13% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 2.746 21% € 190.285 13% € 193.031 13% 

Gemeenschappelijke Regeling 
Park Lingezegen 

€ 4.675 35% € 902.189 66% € 906.864 60% 

Totaal € 13.355  € 1.503.649  € 1.517.004  
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Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon 
verhoogd met sociale lasten 

€ 139.068 € 139.068 € 278.136 

Kosten gebruik machines en apparatuur 
van deelnemer 

€ 30.000 € 15.000 € 45.000 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 34.000 € 0 € 34.000 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 37.500 € 12.500 € 50.000 

Reis- en verblijfkosten € 7.500 € 2.500 € 10.000 
Totaal € 248.068 € 169.068 € 417.136 

 
Staatssteun 
Eijkelkamp Agrisearch Equipment is een middelgrote onderneming en krijgt op basis van module 1 
van de Omnibus Decentraal Regeling maximaal 75% overheidssteun voor industrieel onderzoek en 
maximaal 50% voor experimentele ontwikkeling. Het verleende subsidiepercentage is 63%. 
Bevoorschotting vindt plaats op basis van de afzonderlijke percentages voor industrieel onderzoek 
(72%) en experimentele ontwikkeling (50%). Overrealisatie en/of onderrealisatie op de typen 
onderzoek heeft gevolgend voor de verleende subsdiie bij de vaststelling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 65.499 26% € 31.046 18% € 96.545 23% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 56.424 23% € 26.744 16% € 83.168 20% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 56.424 23% € 26.744 16% € 83.168 20% 

Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment 

€ 69.721 28% € 84.534 50% € 154.255 37% 

Totaal € 248.068  € 169.068  € 417.136  
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MeteoGroup BV 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon 
verhoogd met sociale lasten 

€ 100.031 € 80.438 € 180.469 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 4.000 € 0 € 4.000 

Kosten verbruikte materialen en 
hulpmiddelen 

€ 0 € 5.000 € 5.000 

Reis- en verblijfkosten € 250 € 0 € 250 
Totaal € 104.281 € 85.438 € 189.719 

 
Staatssteun 
MeteoGroup BV is een grote onderneming en krijgt op basis van module 1 van de Omnibus 
Decentraal Regeling maximaal 65% overheidssteun voor industrieel onderzoek en maximaal 40% 
voor experimentele ontwikkeling. Het verleende subsidiepercentage is 54%. Bevoorschotting vindt 
plaats op basis van de afzonderlijke percentages voor industrieel onderzoek (65%) en experimentele 
ontwikkeling (40%). Overrealisatie en/of onderrealisatie op de typen onderzoek heeft gevolgend voor 
de verleende subsdiie bij de vaststelling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 24.893 24% € 12.551 15% € 37.444 20% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 21.445 21% € 10.812 13% € 32.257 17% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 21.445 21% € 10.812 13% € 32.257 17% 

MeteoGroup € 36.498 35% € 51.263 60% € 87.761 46% 
Totaal € 104.281  € 85.438  € 189.719  
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Alliander NV 
 
Alle bedragen zijn in hele euro’s. 
 
Begroting 
Kostensoort Industrieel 

onderzoek 
Experimentele 
ontwikkeling 

Totaal subsidiabele 
kosten 

Interne loonkosten o.b.v. brutoloon 
verhoogd met sociale lasten 

€ 244.800 € 390.150 € 634.950 

Overige kosten aan derden verschuldigd € 5.000 € 0 € 5.000 

Reis- en verblijfkosten € 2.000 € 2.000 € 4.000 
Totaal € 251.800 € 392.150 € 643.950 

 
Staatssteun 
Alliander NV is een grote onderneming en krijgt op basis van module 1 van de Omnibus Decentraal 
Regeling maximaal 65% overheidssteun voor industrieel onderzoek en maximaal 40% voor 
experimentele ontwikkeling. Het verleende subsidiepercentage is 38%. Bij het uitkeren van de 
voorschotten op basis van realisatie wordt bij u geen onderscheid gemaakt tussen industrieel 
onderzoek en experimentele ontwikkeling. 
 
Financiering 
Financiering subsidiabele 
kosten 

Industrieel 
Onderzoek 

IO% Experimentele 
Ontwikkeling 

EO% Totaal Totaal 
% 

EFRO 2007-2013 € 35.082 14% € 54.637 14% € 89.719 14% 

Rijkscofinanciering 2007-2013 € 30.221 12% € 47.067 12% € 77.288 14% 

Provinciale cofinanciering 
2007-2013 

€ 30.221 12% € 47.067 12% € 77.288 14% 

Alliander € 156.276 62% € 243.379 62% € 399.655 62% 
Totaal € 251.800  € 392150  € 643.950  
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