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Mobiel nummer:

E-mailadres:
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A. Subsidieaanvrager
A8. deelnemers Samenwerkingsverband
Indien de aanvraag door een samenwerkingsverband wordt ingediend s.v.p. hier de overige deelnemers van het
samenwerkingsverband vermelden.

Naam:

Alterra, instituut binnen de rechtspersoon Stichting DLO

Bent U ondernemer in de zin van :

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
X

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Naam:

Nee geen ondernemer

Droevendaalsesteeg 3
6708 PB Wageningen
09098104 Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
72111

Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

Bent U ondernemer in de zin van:

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
X

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Naam:
Bent U ondernemer in de zin van:

Nee geen ondernemer (Openbaar lichaam)

Industrieweg Oost 21
6662 NE Elst
850022319
91042

Onderzoekcentrum B-Ware B.V.
X

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Naam:
Bent U ondernemer in de zin van:

Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen
09131250
72193

Optimal Planet
X

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen
09180941
7490
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Naam:
Bent U ondernemer in de zin van:

Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V.
X

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Naam:

Nijverheidsstraat 30
6987 EM Giesbeek
09043479
2892

MeteoConsult B.V.

Bent U ondernemer in de zin van:

kleinbedrijf
X

middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

Naam:

Agro Business Park 99-101
6708 PV Wageningen
09058993
72199

Alliander N.V.

Bent U ondernemer in de zin van:

kleinbedrijf
X

middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:

Utrechtseweg 68

woonplaats:

6812 AH Arnhem

Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):

34108286
70102

Naam:
Bent U ondernemer in de zin van:

kleinbedrijf
middelgrootbedrijf
Nee geen ondernemer

adres:
woonplaats:
Inschrijvingsnummer:
Code Bedrijfsindeling (BIK):
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B. PROJECTGEGEVENS
B1.

Geografische ligging van het
project:

Delen van het project zullen uitgevoerd worden bij de partners van het Consortium
op het adres van de betrokken partners (A8), delen zullen uitgevoerd worden in het
Park Lingezegen, waar ook de partner, de organisatie Park Lingezegen is gehuisvest.
Het Park Lingezegen omvat de vijf deelgebieden, zoals aangegeven in het kaartje
van het Park, opgenomen in het Projectplan. Veel van de werkzaamheden zullen zich
afspelen in één van de deelgebieden van Park Lingezegen: Het Waterrijk, zie
voorblad Projectplan en voor deelgebieden pag 21 projectplan.
De locatie waar het project uitgevoerd wordt (inclusief postcode) dient hier ingevuld
te worden. Wanneer een project op meerdere locaties wordt uitgevoerd
(bijvoorbeeld bedrijfsgerichte projecten) dient een beschrijving van de locaties te
worden gegeven.
Indien relevant voor de afbakening van het project moet er een duidelijk leesbare
topografische of kadastrale kaart met daarop gemarkeerd de locatie(s) waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd als bijlage worden meegestuurd.

B2.

Geplande startdatum:

01-01-2013

Geplande einddatum:

31-12-2015

Doorlooptijd

36

maanden

Startdatum: datum waarop de projectactiviteiten starten en de eerste kosten
zijn/worden gemaakt.
(projectactiviteiten en kosten die zijn gestart/gemaakt voor 1 januari 2007 zijn niet
subsidiabel).
Einddatum: datum waarna geen (subsidiabele) kosten meer gemaakt en betaald
mogen worden aangaande het project.
Doorlooptijd: de periode tussen start- en einddatum is de doorlooptijd.
NB: De uiterlijke startdatum is 2 maanden na datum van de beschikking.

B3.

Doelstelling van het project:

Algemeen doel van het project Water-Rijk is het ontwikkelen en valideren van een
klimaatbestendig regionaal watersysteem voor berging en retentie wat toepasbaar is
voor de Hoge Delta in Oost-Nederland en in mondiale Hoge Delta’s.
Daar waar West-Nederland de exportpositie inneemt op de kustveiligheid en
baggerwerkzaamheden, wil Oost-Nederland de exportpartner zijn voor de mondiale
Hoge Delta op gebied van wateroverlast en schaarste, waterverdeling en
droogtemaatregelen.
Water-Rijk wil de realisatie van dit watersysteem van berging(waterveiligheid) en
retentie(watervoorziening en zekerheid) verbinden aan een regionale financieeleconomische doelstelling van het project waarin de baten (vermeden kosten,
productopbrengsten, werkgelegenheid) structureel groter zijn dan de kosten van
inrichting en beheer van het watersysteem. Dit ten behoeve van een internationale
export positie voor Hoge Delta’s, vanuit de regio Oost-Nederland. In Water-Rijk
wordt een scala aan prototype producten gerealiseerd, wat deze export en
werkgelegenheid gaat creëren.
Het project WATER-RIJK draagt bij aan de economische groei en positie van de
regio, met onderscheidende producten t.b.v. het watersysteem en de waterketen,
gezondheid en economie van o.a. de landbouw in de regio en leefomgevingskwaliteit. Hiertoe worden innovatieve producten ontwikkeld voor droogtebestrijding
en waterveiligheid/overlast en lokale energieproductie.
Water-Rijk ontwikkelt hiermee een substantieel aantal producten met elk
een internationale marktafzet en partner die de eigen marktbewerking
voor haar rekening neemt. Hieronder staan deze producten samengevat
weergegeven.
•
Hydrologisch systeem voor waterretentie & recovery voor de
aanpak van watertekorten, in samenhang met waterberging voor
de aanpak van wateroverlast;
•
Sensoren en (ver) voorspellende weersvoorspellingen t.b.v.
droogte- en wateroverlast- maatregelen;
•
Innovatieve biocascade waterzuivering (riet, kroos, azolla, microorganismen, ijzerbed);
•
Duurzame energieproductie (biomassa, micro-organismen, koudewarmte opslag, biomassavergassing) en nutriëntenterugwinning
(o.a. fosfaat);
•
Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling,
keuzeafwegingen milieu-effecten, saldering, PPP- verdienmodellen
en arrangementen;
•

Groen-blauw- ecologische diensten en nieuw agrarisch
ondernemerschap: economie.

Het project Water-Rijk genereert hiermee dus tevens direct economische
bedrijvigheid en nieuwe agrarische ecosysteemdiensten en werkgelegenheid in
Water-Rijk: EFROSubsidieaanvraagformulierdefinitiefversie1.2

6
het Park Lingezegen en belendend gebied en bedrijfsterrein Bergerden.
Partners in het project Water-Rijk zijn:
In het projectteam zijn alle facetten van ontwikkeling aanwezig van kennis, kunde
naar kassa én alle benodigde kennisvelden vertegenwoordigd in de projectpartners:
•
Radboud Universiteit: groene, biocascade waterzuivering & energie,
nutriëntwinning en behandeling
•
Alterra/WUR: waterberging & retentie, hydrologiesysteem,
wateroverlast- en droogtemaatregelen
•
Park Lingezegen: Realisatie en beheer Park Lingezegen, incl
waterberging, retentie, waterzuivering en nutriëntenfabriek, biomassa
productie, met uitvoering en advies door DLG en waterschap Rivierenland.
•
B-ware: advies en uitvoering groene waterzuivering en
nutriëntterugwinning
•
Optimal Planet: product BIO-SAFE (reeds als kernproduct op de markt
en gebruikt bij o.a. RWS), als afwegingsinstrument voor directe effecten
en integrale gebiedsontwikkeling met doorrekening van scenario-keuzen.
•
Eijkelkamp: slimme sensoren t.b.v. koppeling waterberging & retentie
systeem, in combi met lange termijn weer-en watervoorspellingen
•
MeteoConsult: lange termijn weer-en watervoorspellingen voor
hydrologisch systeem voor waterberging/retentie combinatie, in combi
met open datasystemen en dynamische sensoren.

•

Alliander: launching customer, product- marktontwikkeling lokale groene
energievoorziening, nieuwe business modellen voor afname – toelevering
aan het energienet, nieuwe productafzet voor de hieraan gerelateerde
apparatuur die Alliander in de markt zet.

Het project Water-Rijk genereert een werkgelegenheid van 50 – 70 fte in de jaren
direct na afronding. De werkgelegenheidsverdeling is weergegeven in onderstaande
figuur.

Hiernaast wordt het Park Lingezegen een water-en energiepark, wat behalve de
natuur, water en recreatieve doelen ook nieuwe economische functies krijgt
(energiewinning) en daarmee werkgelegenheid realiseert. Het doel hierbij is om het
Park energieleverend te laten zijn voor mogelijk 160.000 inwoners en
zakelijke doelgroepen, die in en om het Park wonen.

Doelgroep(en):

Het project richt zich op de water- en natuurbeheer sector (export aan mondiale
hoge delta’s), sensorenleveranciers en afnemers, energieleverende waterzuivering,
nutriëntenmarkt (fosfaatproductie) en levering op de mondiale markt, opties voor
een mondiaal lokale energiemarkt, nieuwe ecosysteemdiensten voor agrarisch
ondernemers (Food, biomassa, nutriëntenwinning, energieproductie en recreatieve
functies)
Geef in het kort weer wat de doelstelling van het project is en geef aan op welke
doelgroep(en) het project zich richt.

B4.

Korte beschrijving van de
projectactiviteiten

Water-Rijk ontwikkelt in twee fasen (1. modelsysteem, 2. Praktijk-gevalideerd
prototype) een substantieel aantal producten met elk een internationale marktafzet
en partner die de eigen marktbewerking voor haar rekening neemt. Hieronder staan
deze producten samengevat weergegeven.
•
Hydrologisch systeem voor waterretentie & recovery voor de aanpak van
watertekorten, in samenhang met waterberging voor de aanpak van
wateroverlast;
•
Sensoren en (ver) voorspellende weersvoorspellingen t.b.v. droogte- en
wateroverlast- maatregelen;
•
Innovatieve biocascade waterzuivering (riet, kroos, azolla, microorganismen, ijzerbed);
•
Duurzame energieproductie (biomassa, micro-organismen, koude-warmte
opslag, biomassavergassing) en nutriëntenterugwinning (o.a. fosfaat);
•
Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling, keuzeafwegingen

Water-Rijk: EFROSubsidieaanvraagformulierdefinitiefversie1.2
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•

milieu-effecten, saldering, PPP- verdienmodellen en arrangementen;
Groen-blauw- ecologische diensten en nieuw agrarisch ondernemerschap:
economie.

Producten bundeling en workpackages
Er zal hiernaast ook een gecombineerde productontwikkeling en
marktbewerking plaatsvinden, in samenwerking met een aantal private
partijen om hiermee met een compleet pakket van een aantal producten
een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. De Water-Rijk
producten worden derhalve in de projectopbouw geclusterd in een aantal
Workpackages. De Workpackages (WP’s) binnen Water-Rijk zijn
samengesteld op basis van de te realiseren producten.
WP1 heeft een algemeen karakter en zal de werkzaamheden van
projectmanagement, kennisontwikkeling en disseminatie omvatten.
1.
WP1 Projectmanagement, communicatie en kennisdissiminatie;
2.
WP2 Modelsysteem voor Waterretentie en Recovery, , in samenhang met
hoogwaterberging; incl. gecombineerde toepassing van sensortechnologie
en lange termijn weersvoorspellingstechnieken –satelietbeelden,
geïntegreerde datasystemen;
3.
WP3 Biocascade Waterzuivering (energieleverende zuivering);
4.
WP4 Nutriënten- en Energiefabriek (energieleverende nutriëntenwinning,
biomassa, koude-warmte opslag);
5.
WP5 Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling (ecologie,
economie) A: (BIOSAFE) en (B): groen- blauw- ecologische diensten,
agrarisch ondernemerschap: economie.
De producten kunnen als volgt worden omschreven:
1.
Waterberging en waterretentie (WP2): waterberging en waterretentie
wordt als één systeem aangelegd, met dynamische sensoren en lang
voorspellende weers- en waterverwachting modellen. Met de
koppeling tussen deze sensoren, die de actuele water-en droogtestand
aangeven, en de lange termijn weersvoorspellingen en weermodellen
kunnen zowel droogte als aankomende wateroverlast worden voorspeld,
waarmee dynamisch het water kan worden vastgehouden of tijdig
afgelaten om ruimte te maken voor waterberging. De slimme en op
afstand bediende sensoren kunnen breed vermarkt worden voor water- en
dijkbeheer. Eijkelkamp investeert op de combinatie van dynamische
sensoren met satelliet beeld interpretaties, zodat puntmetingen in
combinatie met een gemiddelde waterinhoud over een gebied kan worden
gebruikt, zodat met minder sensoren in een gebied toch een goede
watergehalte bepaling kan worden gedaan. De lange termijn weer-en
watervoorspellingen kunnen hierbij worden ingezet om vasthouden of
afstromen van water dynamisch te sturen. Deze vernieuwing zal breed in
de markt afzet vinden. De combinatie van sensoren met weerwatervoorspellingen gebaseerd op satellietbeelden en geïntegreerde
datasystemen is nieuw en zal een interessante IP en marktpositie
genereren.
2.
De biocascade waterzuivering(WP3) bestaat uit een waterbed, wat in
zones onder water staat of kan droogvallen (in tijdslots), waardoor
waterzuivering in fases plaatsvindt door o.a. inzet van riet, kroos, azolla,
specifieke micro-organismen en een ijzerbed. Het water stroomt in, in
deze waterbekkens, wordt enige tijd in een zone vastgehouden en stroomt
dan door naar een volgende zone. Door de tijdspanne van onder water en
droogval te optimaliseren, wordt een groene waterzuivering gerealiseerd
van landbouw nutriënten en/of van hormonale vervuilingen, die het latere
gebruik van water mogelijk maakt voor diverse functies als landbouw,
natuur, waterketen, recreatie. Door de stroming in het water te houden in
combinatie met groene en microbiologische zuivering, wordt de toename
van muggen gereduceerd en het water vrijgemaakt van gezondheidsschadelijke vervuilingen als hormonen. Hiermee levert de waterzuivering
een directe bijdrage aan de gezondheid met de voorziening van schoon
water. De inzet van micro-organismen halen specifieke nutriënten uit het
water: waterzuivering. De micro-organismen “leven” en “groeien” op deze
voedingsbodem, waardoor deze geconcentreerd worden opgenomen, de
micro-organismen leveren daarop energie, wat ingezet kan worden als
lokale energie-winning in het Park (zie punt3, WP4). De gecombineerde
bio-cascade waterzuivering/nutriënt-en energiewinning is nieuw en geeft
IP positie met een groot perspectief.
3.
Nutriënten- en energiefabriek(WP4):
De groene waterzuivering kan gelijktijdig worden gebruikt als methode om
nutriënten uit de bodem te halen. Door bijv. gecascadeerde inzet van
combinaties van kroos, riet en kroosvaren (azolla) en toepassing van een
ijzerbed wordt naar verwachting meer dan 90% van het fosfaat in het
water gebonden. Een proof of concept is bewezen in projecten o.a in
Brabant en Overijssel. Het opgenomen fosfaat is geconcentreerd in deze
biomassa en kan worden teruggewonnen, hierbij kan de biomassa worden
vergast en gebruikt als energievoorziening. Het teruggewonnen fosfaat
kan bijdragen aan het wereldwijde tekort aan fosfaat en daarmee een
eigen bijdrage aan het verdienmodel van de nutriënten- en energiefabriek
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leveren. Fosfaatprijzen zijn momenteel $ 140 per ton en stijgen sinds
2007 sterk doordat fosfaatmijnen wereldwijd uitgeput raken. In
2008/2009 was er zelfs sprake van een plotselinge piek van meer dan $
400 per ton, tienmaal de prijs die decennia lang stabiel bleef. Vanwege de
uitputting, waarbij winning steeds duurder wordt, wordt terugwinning van
fosfaat economisch zeer snel interessanter. Ook voor de verwijdering van
stikstof zullen nieuwe technieken ingezet worden. Met de inzet van
Anammox-bacteriën kan stikstofverwijdering uit het water energie
opleveren. Deze micro-organismen halen stikstof (ammonium en nitraat)
uit het water en slib, en leveren daarbij energie. Bij gewone
rioolwaterzuivering wordt ongeveer 16kWh per persoon per jaar verbruikt.
Nieuwe technologie met inzet van Anammox leidt echter tot productie van
ongeveer 9 kWh per persoon per jaar. De meeste andere
energiebesparende zuiveringsconcepten lopen mank op het gebied van
nutriëntenverwijdering. Proof of concept is aangetoond in de pilots, die
door RU (Prof. Jetten) en Paques zijn uitgevoerd.
De gecombineerde bio-cascade waterzuivering/nutriënt-en
energiewinning is nieuw en geeft IP positie met een groot
perspectief.
Door het geheel aan waterzuiverings- gerelateerde biomassa en door in
het Park geproduceerde biomassa door agrariërs in het “Landbouwland”
en de “Buitens” wordt een nieuwe broodwinning voor de agrariërs in het
Park voorzien, als waterhouderij, biomassa-leverancier.
Hiermee wordt het Park Lingezegen een water-en energiepark, wat
behalve de natuur, water en recreatieve doelen ook nieuwe economische
functies krijgt (energiewinning) en daarmee werkgelegenheid realiseert.
Het doel hierbij is om het Park energieleverend te laten zijn voor 160.000
inwoners, die in en om het Park wonen. Alliander wordt hiermee versterkt
in het realiseren van een nieuw business model voor lokaal geproduceerde
energie en flexibilisering energiemarkt mbt productie en (terug-)levering.
4.

Tools voor directe en integrale gebiedsontwikkeling (BIOSAFE),
agrarisch ondernemerschap op gebied van groen-blauw-grijze diensten.
Binnen het consortium is een MKB aanwezig die modellen en software
tools genereert voor het optimaal inrichten van een gebiedsontwikkeling:
Optimal Planet. Effecten van maatregelen en te ontwikkelen nieuwe
functies in het gebied, (als o.a. in Park Lingezegen de aanleg van een
natuur-en recreatieplas, waterzuivering en biomassa productie en het
bijbehorende grondverzet (afgraven, afvoeren), evt windmolens en
zonnepanelen plaatsing) worden berekend met gevolgen op (natuur)doelen en in meer brede zin Milieu Effect Rapportage.
Meerdere scenario’s van meer/minder grond afgraven, nutriëntoplading
van het water en benodigde zuiveringskosten, het bereiken van
biodiversiteits- en natuurdoelen, compenserende maatregelen worden
doorgerekend om zo een optimaal scenario te kiezen, rekening houdend
met de ecologische en milieu-impact en economische perspectieven. In
deze zin ontstaat een robuust afwegingsmodel voor een optimale
inrichting van het gebied. Het model BIOSAFE is al op de markt
gelanceerd en wordt afgenomen door RWS, ecologen en natuurbeheerders
en door waterschappen. Het model zal met het project Water-Rijk een
uitbreiding krijgen, die een totaalafweging op alle actoren mogelijk maakt
(zie bijlage projectplan: marktperspectief, paragraaf 6.1).

Tevens zal in het Park Lingezegen nieuw agrarisch ondernemerschap ontstaan, met
een scala aan nieuwe diensten en producties, als waterhouderij, nutriëntenwinning,
waterzuivering in het bergingsgebied in “het waterrijk”, energiewinning. Naast
energie (zon, wind, biomassa) levering wordt gekeken naar streekgebonden
landbouw producten die op de landschapsmarkt kunnen worden verkocht (IntraTuin,
Stichting Doornik, St. Landwaard).
Binnen de context van het EFRO project, wordt gerekend op de realisatie van in de
praktijk gevalideerde prototypes aan het einde van de ontwikkeling van 3 jaar. De
aanleg van het waterbergings- en retentiegebied (“het Waterrijk”) in Park
LIngezegen zal in 2014 opgeleverd worden en kan meteen de innovatietoepassingen in de gerealiseerde nieuwe economische functies van het Park
integreren. Hierin zullen door middel van de integratie van verschillende
technologieën (hydrologische maatregelen, waterzuivering, nutriëntenwinning en
energieproductie) en toepassing/ validatie van deze technologieën op open
oppervlaktewater (bergingsgebied – retentiegebied), verschillende gevalideerde
prototypen ontstaan;
•
Hydrologiesysteem voor waterberging/waterretentie
•
Combinatie van sensoren met lange termijn weerswatervoorspellingen/satelietbeelden- datasystemen;
•
Groene waterzuivering (kroos, riet, azolla, micro-organismen, ijzerbed);
•
Nutriëntenwinning(fosfaat, nitraat)- en energieproductie (micro-
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•

organismen, biomassa, zon, wind);
BIOSAFE voor directe en integrale gebiedsontwikkeling, groen-blauwgrijze diensten en agrarisch ondernemerschap.

Al deze systemen zullen naar verwachting meteen na toepassing binnen Park
Lingezegen en bij afronding van het project breed vermarkt kunnen worden.

Geef een korte opsomming van de aard van de activiteiten die in het kader van (het
subsidiabele deel van) het project uitgevoerd worden. Als bijlage dient het totale
projectvoorstel te worden bijgevoegd.

B. PROJECTGEGEVENS
B5.

Bijdrage van het project aan de
doelstellingen van de prioriteit
waarvoor het is ingediend

Doelstelling 1: Versterken van de kenniseconomie en het regionale innovatieve
vermogen door het benutten en versterken van de aanwezige kennisclusters
In Noord-Oost Nederland is een unieke concentratie van universitaire partners op het gebied van
Water, uitgewerkt in de open –innovatie samenwerking van universiteiten en waterschappen
(NONL water): WaterNexT, specifiek gericht op de Hoge Delta. Door de kracht van deze
samenwerking en de focus en concentratie van middelen op de Hoge Delta, is een
onderscheidende kennis- kunde en exportpositie ontstaan in Oost-Nederland. Deze WaterNexT
Valley heeft zowel links naar en bijdragen uit Food Valley (water en biomassa, water en energie),
Health Valley (schoon water en gezondheid) en de Technology Valley (waterzuivering en
nutriënten- en energiefabriek).
Het regionale innovatieve vermogen wordt versterkt doordat onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten met wetenschappelijke Spinozaprijswinnaars (Jetten: waterzuivering en
energie, Alterra en WU: hydrologie) binnen de regio worden gebundeld met de aanwezige
bedrijvigheid op gebied van water, energie en technologie (sensoren). Het project is opgebouwd
met productontwikkelings bedrijven als Alliander, B-ware, Eijkelkamp en Meteo Consult, met de
eindgebruikers en launching customers: gebiedsontwikkelaars (Park Lingezegen en de
ontwikkelaars die in aanbesteding offreren, DLG, waterschappen) en met Alliander als
vernieuwende energie-ondernemer.
Deze samenwerking leidt tot een scala van unieke producten die tot een versterking van de
innovatiekracht van de regio leiden. Deze innovatiekracht kenmerkt zich tevens door haar
marktgerichte vraagsturing, door de focus op een segment waar een aantoonbare groeiende
marktvraag bestaat vanwege de toenemende problemen rondom klimaatveranderingen en
toenemende extremen in waterstanden en door een wereldwijde druk op groene en duurzame
energieproductie en grondstoffen (o.a. fosfaat). Deze marktvraag versterkt de kracht van de
toptechnologische regio, immers de keten van ‘kennis‘ naar ‘markt’ wordt snel en effectief
doorlopen, door optimaal gebruik te maken van de regionale kennis die aanwezig is in regionale
bedrijven, kennisinstituten en eindgebruikers Park Lingezegen en Alliander. Daarnaast zal de
kenniseconomie in bredere zin profiteren van het verder versterken van de kennis binnen deze
clusters.
Doelstelling 2: Het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, het
stimuleren van ondernemerschap en het creëren van duurzame werkgelegenheid
De aard van het project behelst een focus op ondernemerschap en versterking van de
concurrentiepositie. De Water-Rijk producten, productiemethoden en apparatuur (sensoren,
waterzuivering, energieopwekking) zullen na ontwikkeling breed toepasbaar zijn. De
technologiepartners (Eijkelkamp, B-ware, Spinoff microbiologie i.o. en Optimal Planet) zorgen voor
de technische validatie van de producten, Het Park Lingezegen en Alliander verzorgen de
toepassing in de praktijk en implementatie in de energie markt. Na deze validatie worden de
hydrologie, waterzuivering-, nutriënt- en energiewinnings- systemen direct ingezet in de praktijk
van het Park en bij Alliander, waarmee niet alleen validatie in de praktijk bewerkstelligd wordt,
maar gelijktijdig een efficiënt en meer kostenbesparend productontwikkeling wordt doorlopen, met
screening van de productconcepten in de allervroegste fase. Hiermee wordt ogenblikkelijk al
private positie, reductie van kosten en een verbeterde productformulering bereikt, waarmee een
nationale, maar ook internationale (export-)positie voor de “Hoge Delta’s” mondiaal wordt
verkregen.
Vanuit de ontwikkeling wordt een scala aan nieuwe producten en toepassingen gegenereerd, met
een hoge omzetverwachting en bijbehorende werkgelegenheid (initieel 50 fte), die bij verdere
diversificatie nog verder zal toenemen. Door de verankering van alle betrokken kennis en
kennisintensieve MKB-partijen, die vanuit de complementariteit elkaar nodig hebben in de verdere
diversificatie, zal deze samenwerking vanuit de regio, hier haar blijvende revenuen en duurzame
kennisintensieve werkgelegenheid tegemoet kunnen zien. Alle partijen die voor de
marktimplementatie daadwerkelijk nodig zijn en risicodragend, zijn in dit consortium als partner
aanwezig, zodat een snelle route van kennis naar kunde naar kassa gerealiseerd wordt.
Bijdrage doelstellingen prioriteit 1

Water-Rijk: EFROSubsidieaanvraagformulierdefinitiefversie1.2

10
Het Water-Rijk project draagt bij aan meerdere doelstellingen van prioriteit 1 van het EFROprogramma Oost-Nederland: innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap.
•
In het project wordt samengewerkt tussen bedrijven en kennisinstellingen in
Oost-Nederland op gebied van Water (WaterNexT), met hierin een grote impact en
werkgelegenheidsverwachting voor de Valleys van Food (Biobased economy: biomassa en
energie) – Health (gezond water) en Technologie (waterzuivering, nutriënt- en
energiefabriek, (biomassa, zon, wind, koude warmte opslag, vergassing)).

•

Kennis die aanwezig is bij kennisinstellingen, wordt door marktpartijen vertaald naar nieuwe
en hoogwaardige marktproposities met een grote omvang en mondiale impact. De
aanwezigheid van Park Lingezegen (met afnemers vanuit waterschap, DLG, natuurbeheer)
en Alliander (energiesector) zorgt voor directe betrokkenheid van de eindgebruiker bij de
ontwikkelingsfase en directe toepassing in de nieuwe product- en conceptontwikkeling en
kan daarmee een directe en grote impact op de werkgelegenheid in de regio hebben.
Door de samenwerking in het Water-Rijk project wordt academische kennis gevaloriseerd
door met name kleine en middelgrote, gespecialiseerde bedrijven en
dienstverleners, allen met een uitstekende marktreputatie op hungebied en een
uitstekende relatie met de kennisinstellingen. In het consortium is tevens Park
Lingezegen en Alliander als eindgebruikers en launching customers aanwezig, die
voor een directe validatie en afzet kunnen zorgen. Door de nieuwe marktontwikkeling
wordt een volgende groei- en consolidatiefase van de MKB-bedrijven voorzien met een
verstevigde positie in de regio. De nieuwe hydrologiesystemen, waterzuiverings- apparatuur,
nutriëntenwinning en lokale groene energieproductie en weer-en watervoorspellende
services zullen bij succesvolle ontwikkeling een grote markt aanboren, waardoor een
grootschalige en blijvende werkgelegenheidsimpuls voor kenniswerkers wordt bereikt in de
regio. Door de samenwerking wordt niet alleen een unieke combinatie voor
technologieontwikkeling verkregen, maar tevens wordt de marktimplementatie ook tot een
optimaal economisch en commercieel perspectief gebracht.

Het project zorgt daarmee zorgt voor een versterking van de positie van Oost- Nederland op dit
speerpunt van de Hoge Delta en zal leiden tot een substantiële marktontwikkeling in de regio en
een vergroting van het potentieel aan werkgelegenheidsontwikkeling voor hoogwaardige
kenniswerkers (50 - 70fte) in de regio.
Markt en economie (zie voor onderbouwing hoofdstuk 6 van bijlage projectplan)
Samenvattend is de omzetgroei en marktverwachting minimaal 20 mln €/ jaar. De specifieke
omzetverwachting per product en bijbehorende werkgelegenheid die in de regio gerealiseerd gaat
worden weergegeven in onderstaande tabel.
Deze tabel is behoudend opgesteld en houdt geen rekening met indirecte
werkgelegenheidsperspectieven van ondernemers/toeleveranciers in/om het park.

In de loop van het programma worden medewerkers van de kennisinstellingen overgedragen aan
de MKB partners. Hiernaast neemt de werkgelegenheid in Park Lingezegen toe, door het creëren
van bedrijvigheid m.b.t. de blauw-groene diensten en agrarisch ondernemerschap op gebied van
“waterhouderij”, waterzuivering, natuurbeheer en biodiversiteitsdiensten, energievoorziening en
productie (oa biomassa), warmte- koude opslag in het park, biomassa vergassing en recreatieve
ondernemingen rondom de recreatieplas in het Waterrijk (“Recreatieboulevard”) etc. Parallel
hieraan wordt Spinoff microbiologie als start-up gelanceerd, die micro-organismen produceert en
levert t.b.v. waterzuivering en energie-opwekking. Eijkelkamp kan met de dynamische sensoren
een nieuwe internationale afzetmarkt van waterberging + retentie aanboren, evenals dat geldt
voor MeteoConsult met meer lange termijn weersvoorspellingen die een goede planning van
watervasthouden en afvoeren mogelijk maken. Alliander groeit vanwege een nieuw business
model, waarbij meer dynamiek en flexibiliteit ontstaat voor consumenten en zakelijke klanten om
zowel energie af te nemen als ook te leveren aan het Net. Alliander heeft producten in de maak,
die deze dynamiek met een goed meet-en monitoringssysteem met keuzeopties in de markt zet.
Deze producten krijgen met het ontstaan van lokale energiecoöperaties een vergrootte afzetmarkt.
De totale werkgelegenheidsgroei in de regio wordt daarmee geschat op ongeveer 50
arbeidsplaatsen, van zowel productie, verkoop en onderhoud van de water-en energie-producten.
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Geef een korte omschrijving over de wijze waarop het project bijdraagt aan de
doelstellingen van de betreffende prioriteit.

B6.

Beheer en controle rond het
project

Het management en controle van het project is ondergebracht bij de RU, Faculteit
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)en wordt ondersteund door de
dienst Financieel Economische zaken van FNWI . Deze afdeling heeft een jarenlang
opgebouwde expertise en track record in o.a. het coördinatieschap en management
(accountantscontrole) van grootschalige en onderzoeks- en bedrijfsmatige projecten met
veel (internationale) projectpartners (PPS) bijv. in het kader van de Europese
kaderprogramma’s. Met name op gebied van projectverantwoording: financieel en qua
projectrevenuen en sturing op projectresultaten is veel ervaring aanwezig. De afdeling
bestaat uit een substantieel aantal senior medewerkers, waardoor robuustheid in het
management gewaarborgd is.
Het management en de controle van het project kent een duidelijke structuur: Het
kent een heldere indeling en taakorganisatie van het project. De werkzaamheden
zijn beschreven in workpackages, waarin de taken en resultaten van de verschillende
samenwerkende partners en afdelingen zijn vastgelegd. De managementstructuur is gelaagd
opgebouwd, beginnend bij de onderste laag van workpackages met een WP-trekker, die
verantwoordelijk is voor coördinatie en voortgang binnen het WP. Algehele
verantwoordelijkheid is belegd in een Stuurgroep Water-Rijk, waarin alle deelnemende
partners en WP-trekkers zitting hebben.
De organisatie hiervan wordt hieronder weergegeven, vanuit de verschillende lagen van de
strategische – stuurgroep- sturing. het management (PMT) en de operationele (WP-)
organisatie.

De Stuurgroep kent een operationeel dagelijks bestuur, een ProjectManagementTeam
(PMT)waarin opgenomen: de projectcoördinator en de project controller en evt
projectmanagement van partners. De projectcoördinator (Dr. Thea van Kemenade, Radboud
Universiteit, business development), draagt de verantwoordelijkheid voor bewaking en
coördinatie van de activiteiten tussen workpackages en de bewaking/stimulering van de
voortgang in het totale project. Dit in afstemming met de stuurgroep en met ondersteuning
van de project controller. De project controller maakt deel uit van de projectaccounting
groep van de Radboud Universiteit met een track record als coördinator van vele
grootschalige (Multi-partner EU) projecten, die ondertussen met succes zijn afgerond.
Strategische besluiten over het project kunnen worden genomen door de
Stuurgroep, in afstemming met het operationele ProjectManagement Team (PMT). De
Stuurgroep vergadert gemiddeld eenmaal per 3- 6 maanden, het PMTvergadert gemiddeld
eenmaal per2 maanden.
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Elke 6 maanden zal per workpackage en over het gehele project, een rapportage opgesteld
worden t.b.v. de Stuurgroepvergadering. De betrokken kennis- en bedrijfspartners
zullen zorgdragen voor c.q. ondersteuning bieden bij alle administratieve
verplichtingen en rapportages hiervan aan de partners en de subsidieverstrekker.
Ruim voor de rapportage termijnen en data, die met de managementautoriteit zijn
vastgesteld(minimaal 1 maand van te voren), zullen de rapportages worden opgesteld en
getoetst aan de voortgangseisen zoals door subsidiegever zijn verstrekt en als mijlpalen in
het project zijn aangegeven.
In onderstaande figuur staan de WP’s schematisch weergegeven. Centraal in het project
staat de WP’s 2, 3 en 4 als technologiën en producten voor Waterberging en retentie,
Waterzuivering en Nutriënten en Energiefabriek, WP1 zal zorgdragen voor een goede
projectorganisatie en disseminatie, WP 5 draagt zorg voor een integrale toepassing van de
innovatieproducten in een integrale gebiedsontwikkeling, waar keuze scenario’s objectief en
kwantitatief kunnen worden afgewogen voor een integrale ontwikkeling of ten behoeve van
agrarisch ondernemers die hun productenpakket willen uitbreiden met groen-blauw-grijze
diensten of biomassa- energielevering.

Figuur 9: Projectorganisatie en WP’s

Geef een korte omschrijving hoe u het beheer en de controle (administratie en
toezicht) van het project heeft georganiseerd en uitgerust.

B7.

Communicatie rond het project

Interne communicatie over het project en projectvoortgang vindt plaats binnen de
workpackages en stuurgroep via regelmatige bijeenkomsten. Verder vindt uitwisseling van
documenten plaats via mail. De workpackages zijn veelal georganiseerd in
samenwerking met een aantal betrokken partners. Hiertoe wordt uitwisseling van
mensen/medewerkers georganiseerd op reguliere basis. Over de
fasering van de workpackages kan een medewerker tijdelijk werken bij een
samenwerkende partner, om de daadwerkelijke kennistransitie en gezamenlijke
optimalisatie te bewerkstelligen.
Communicatie met marktpartijen, of presentatie op (internationale) beurzen (International
Water Forum) is wezenlijk. In de workpackages zijn de industriële partners opgenomen,
verantwoordelijk voor marktontwikkeling en implementatie. Voor elk van de producten is
een industriële partner hiertoe aanwezig. Deze partijen vormen samen de stuurgroep die
regelmatig bijeenkomt. Ook indien de workpackages nog in een stadium van onderzoek
zitten (fase I), hebben de industriële partners een adviserende inbreng in de voortgang van
het onderzoek of de experimentele ontwikkeling. In fase II wordt de validatie in het Park
Lingezegen verzorgt. Het bureau Park Lingezegen organiseert regelmatig bezoeken vanuit
scholen, prijsvragen en bezoekevenementen (zie website Park Lingezegen). Vanuit de
academische en bedrijfs- en MKB-partijen zal ingezet worden op een groot aantal
publicaties, zowel wetenschappelijk, als ook in applicatie disseminaties op conferenties,
beurzen en in industrieel netwerk verband, de disseminatie naar de gehele industriële
branche en internationale Delta’s (China, Vietnam, Brazilië, internationale
speerpuntlanden). WaterNexT heeft als open-innovatiepraktijk voor Oost-Nederland (met
focus Hoge Delta) toegang en een mogelijkheid tot lopende expositie op het Waterforum in
Rotterdam en het Netherlands Water Partnership (NWP).
In de disseminatie zal de projectcoördinatie toezien op naleving van de
verordeningen (1828/2006 en 846/2009 – wijziging Vo. 1828/2006) zoals door de
EU vastgelegd m.b.t. voorlichtings- en publiciteitsacties, waaronder vermelding van
Europese vlag (en bijdrage Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en
verwijzing naar de financiële bijdrage van de Europese Unie en GO, gebundelde
innovatiekracht, met vermelding van het GO-logo.
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Geef een korte omschrijving van de wijze waarop u de communicatie rond het
project plaatsvindt.
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C. FINANCIËN
C1. Kostenbegroting van het project
1.

Kunt u de BTW op dit project
verrekenen ?

Ja
X

Nee, penvoerder is een Universiteit
Gedeeltelijk
Zo nee of gedeeltelijk, dan dient u dit aan te tonen door vermelding van de wettelijke grondslag
dan wel door overlegging van een verklaring van de belastingdienst of uw accountant (zie bijlage
1 nr. 9)

2.

Is het project waarop deze
aanvraag betrekking heeft
onderdeel van een groter
project?

X

Nee
Ja
Zo ja, dan dient u in de onderstaande tabel met betrekking tot de kostensoorten, de
kostensoort “niet subsidiabele kosten” in te vullen

Deze tabel geeft een overzicht van alle projectkosten. U wordt verzocht alleen de opgegeven kostensoorten te gebruiken. Zorg
ervoor dat deze begroting aansluit bij die in het projectvoorstel.
De kostenbegroting moet in het projectvoorstel kwantitatief worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing offertes,
bestekken beschikbaar zijn dienen deze als bijlage met deze aanvraag te worden meegestuurd.
C2. Projectbegroting
Projectkosten exclusief BTW

Bedragen in EURO

Interne loonkosten o.b.v. integraal uurtarief

2.947.891

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

1.361.459

Promotie en publiciteit

0

Aankoop grond

0

Aankoop gebouwen en onroerend goed

0

Kosten aanschaf machines, apparatuur en
productiemiddelen

55.000

Kosten gebruik machines en apparatuur van
deelnemer

50.000

Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen

269.860

kosten financiële transacties

0

Reis- en verblijfskosten (voor zover niet in
integraal uurtarief)

105.500

Overige kosten aan derden verschuldigd

1.427.500

Niet verrekenbare BTW

268.590

Niet subsidiabele kosten (zijnde de andere overige
aan het project verbonden kosten)

AF:
Opbrengsten vanuit het project

0

Totale kosten (zie ook C5)

6.485.800

C3.

X

Is grondverwerving onderdeel van de
kostenbegroting?

Nee
Ga verder met rubriek C4 Uitgavenplanning van de projectkosten
Ja

Is grondverwerving al gerealiseerd?

ja
Nee
Zo nee, wanneer zal de
grondverwerving naar verwachting
plaatsvinden? (periode, datum)
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C. FINANCIËN
C4. Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per projectjaar vóór 15 oktober van het betreffende jaar.
Jaar

Gepland vóór 15 oktober

Jaar

Gepland vóór 15 oktober

2013

€ 1.800.000

20

€

2014

€ 2.300.000

20

€

2015

€ 2.385.800

20

€

20

€

Totaal

€

20

€

Totaal

€ 6.485.800

Totaal Generaal

€ 6.485.800

C5. Financieringsplan project
In het financieringsplan wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de daarbij behorende financieringsbedragen van het
project. Per financier kunt u aangeven om welk percentage van de dekking het gaat. Indien de financieringsbijdrage bestaat uit
een vast bedrag (niet afhankelijk van de werkelijke kosten) dan dient U dat erbij aan te geven. De gevraagde bijdrage is de
subsidie die gevraagd wordt.
Financiering projectkosten

Percentage

Bedragen in EURO

a.

Aanvr.1: Radboud Universiteit Nijmegen

41,39%

619.718

b.

Aanvr. 2: Alterra, instituut binnen de rechtspersoon
Stichting DLO

42,93%

472.126

c.

Aanvr.3: Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

51,79%

1.083.355

d.

Aanvr.4: Onderzoekcentrum B-Ware B.V.

26,02%

167.043

e.

Aanvr.5: Optimal Planet

23,04%

43.715

f.

Aanvr.6: Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V.

25,31%

76.523

g.

Aanvr.7: MeteoConsult B.V.

28,71%

47.091

h.

Aanvr.8: Alliander N.V.

43,27%

215.750

Subtotaal financiering

42,02%

2.725.321

Gevraagde bijdrage

57,98%

3.760.479

100 %

6.485.800

i.
j.
k.
l.

Totale financiering= bedrag uit de kostenbegroting (C2)

C6.

Is voor het project al eerder Europese subsidie
aangevraagd en/of verstrekt ?

X

Nee
Ja

Indien ja, graag toelichten:
Stapeling van Europese subsidies voor dezelfde
subsidiabele activiteiten is niet toegestaan!
C7.

De subsidieaanvrager verklaart dat de financiers akkoord
zijn met deze aanvraag en dat hun bijdrage bij de start
van het project is toegezegd

Nee
X

Ja

Indien nee, graag toelichten:

Bewijzen van de toegezegde financiering vermeld onder de posten a t/m l, dienen als bijlage bij de aanvraag worden
meegestuurd.
Let op! Indien u als aanvrager ook medefinancier bent dient voor deze financiering ook het bewijs worden meegestuurd.
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D. Aansluiting van het project bij het programma
Indicator

Prestatie

Eenheid

Geef in onderstaande tabel, bij de gekozen prioriteit (zie het voorblad van dit formulier) aan onder welke maatregel(bron:
Operationeel Programma EFRO 2007-2013) uw project valt. U kunt slechts één maatregel selecteren. Geef daarna bij de
geselecteerde maatregel, bij een of meerdere indicatoren de prestaties aan die met uw project worden gerealiseerd.

Prioriteit 1: Innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap
1.1 Versterking kennisclusters voeding, gezondheid en technologie
X

Aantal R&D projecten

1

stuks

X

Private R&D investeringen

2.725.321

EURO

X

Publiek R&D investeringen

3.760.479

EURO

X

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven
< 5 jaar

1

stuks

X

Uitgelokte private vervolginvesteringen

5.000.000

EURO

X

Aantal ondersteunde MKB bedrijven

X

Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en
kennis/researchinstellingen

1

stuks

X

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (outcome)

50-70

fte

stuks

1.2 Versterken innovatiekracht en concurrentiepositie bedrijfsleven
Aantal R&D projecten

stuks

Private R&D investeringen

EURO

Publiek R&D investeringen

EURO

Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven
< 5 jaar

stuks

Uitgelokte private vervolginvesteringen

EURO

Aantal ondersteunde MKB bedrijven

stuks

Aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en
kennis/researchinstellingen

stuks

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (outcome)

fte

Prioriteit 2: Versterken innovatieklimaat in stedelijke netwerken
2.1 Verbeteren bereikbaarheid en mobiliteit
Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid via
alternatieve vervoersvormen als OV, fiets, lopen, water

stuks

Aantal projecten gericht op verbetering bereikbaarheid

stuks

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (outcome)

fte

2.2 Vergroten kwaliteit werk- en leefomgeving
Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen

stuks

Oppervlakte bedrijfsterreinen gemoderniseerd

ha

Aantal toeristische recreatieve projecten

stuks

Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap
of cultureel erfgoed

stuks

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen (outcome)

fte

Prioriteit 3: Attractieve steden (urban regeneration)
3.1 Integrale wijkaanpak
Aantal ondersteunde startende bedrijven en kleine bedrijven
< 5 jaar

stuks

Aantal ondersteunde MKB bedrijven

stuks

Aantal gerenoveerde of nieuwe stedelijke voorzieningen

stuks

Oppervlakte bedrijfsterreinen gemoderniseerd

ha

Aantal projecten gericht op ondernemerschap, stads- en
wijkeconomie

stuks

Aantal projecten gericht op participatie, leefbaarheid of
sociale activering

stuks

Oppervlakte bedrijfslocatie gemoderniseerd

m2

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen

fte
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E. AANBESTEDING
Voor algemene informatie over aanbesteding verwijzen we u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken
http://www.minez.nl/
De drie Europese beginselen (non-discriminatie, transparant, objectief) zijn voor alle categorieën van aanbesteding van kracht.
E1.

Is de subsidieontvanger een aanbestedende
dienst (zie toelichting bijlage 2)

Nee
ga door naar vraag 2
X

Ja
Vul ook de vragen 3 t/m 5 van deze rubriek in

E2.

E3.

Wordt het project waarvoor subsidie wordt
aangevraagd voor méér dan 50% met
overheidsmiddelen gefinancierd? (zie
toelichting bijlage 2 en Richtlijn 2004/18/EG
van het Europees Parlement en de Raad)

Nee
Ga dan verder bij rubriek F staatsteun
X

Ja
Vul ook de vragen 3 t/m 5 van deze rubriek in

Waar hebben de aanbestedingsregels
betrekking op?

X

Werken

NB Binnen één project kunnen meerdere
aanbestedingsregels van toepassing zijn.

X

Leveringen

X

Diensten

Deze vraag wordt toegelicht in het aanbestedingsschema bijlage 2.
E4.

E5.

Worden in uw project de Europese
drempelbedragen voor aanbesteding
overschreden?

Is uw aanbestedingsbeleid in
overeenstemming met Europese en Nationale
regelgeving

Nee
X

Ja

X

Ja
Nee dan verwijzen wij naar bijlage 2 waar U de informatie
kunt vinden waaraan het aanbestedingsbeleid minimaal moet
voldoen.

F. STAATSSTEUN
Onderstaande vragen hoeven alleen te worden ingevuld indien de aanvrager voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt
aangevraagd op een commerciële markt opereert.
Voor algemene informatie over staatssteun verwijzen we u naar de website http://www.europadecentraal.nl.
F1.

Is er sprake van staatssteun?

Nee
X

Dit kunt u bepalen aan de hand van het schema
hiernaast. Indien er sprake is van staatssteun wordt
door de Managementautoriteit beoordeeld of er in uw
geval sprake is van geoorloofde staatssteun.

Ja
Wordt steun door de
overheid verleend of met
overheidsmiddelen
bekostigd ?

nee

Geen staatssteun

nee

Geen staatssteun

nee

Geen staatssteun

ja
Verschaft de steun een
economisch voordeel die
niet langs de normale
commerciële weg kan
worden verkregen ?
ja
Is dit voordeel selectief,
wat inhoudt dat het ten
goede komt van bepaalde
ondernemingen ?
ja
Ja, er is sprake van
staatssteun

F. STAATSSTEUN
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F2.

Is de staatsteun geoorloofd?

Nee
X

Ja
Zo ja, geef aan op grond van
welke vrijstellingsverordening:

F3.

Heeft uw organisatie in de afgelopen drie
jaren publieke middelen ontvangen?

Omnibus Decentraal regeling
(ODR)

Nee
X

Ja
Namelijk:

Radboud Universiteit Nijmegen en de overige
deelnemende kennisinstellingen worden
grotendeels publiek gefinancierd

Publieke middelen kunnen bijvoorbeeld zijn: verstrekte garanties of
middelen tegen niet-markt conforme voorwaarden; verlichting van
financiële lasten voor specifieke bedrijven; door decentrale overheden
uitgevoerde werkzaamheden zoals het bouwen van infrastructurele
voorzieningen, waarvan het directe openbare belang discutabel is en
die een voordeel opleveren voor bepaalde bedrijven. Het kan ook gaan
om verkoop van grond of gebouwen voor lagere prijzen dan de
marktprijs en nog veel meer. (Deminimis-verklaring bijvoegen zie
bijlage 1 nr 13.)
G. OVERIGE WETTELIJKE VEREISTEN
G1. Ruimtelijke ordening
Past het project binnen het vigerend
bestemmingsplan?

Niet van toepassing
Nee
Wanneer wordt goedkeuring verwacht?
X

Ja

X

Nee

G2. Vergunningen en ontheffingen
Zijn er vergunningen, ontheffingen en/of
andere wettelijke goedkeuringen vereist
voor dit project?

Ja
Geef in onderstaande tabel aan welke vereiste vergunningen en/of
ontheffingen nodig zijn voordat met de uitvoering van het project mag
worden aangevangen.
Hierbij kan gedacht worden aan: bodemsaneringen, vergunningen Wet
Milieubeheer, Milieu Effect Rapportages etc.
Indien de vergunning of ontheffing nog niet is afgegeven wordt bij
“datum afgegeven”, de datum ingevuld waarop de beschikking wordt
verwacht. Vermeld de instantie die de vereiste goedkeuring geeft en
het kenmerk waaronder deze is afgegeven.

Vergunning/ontheffing

Datum afgegeven

Afgegeven onder kenmerk
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G. OVERIGE WETTELIJKE VEREISTEN (vervolg)
G3. Habitat- en vogelrichtlijn
Wordt dit project
gerealiseerd in een gebied
dat valt onder de habitaten Vogelrichtlijnen
Voor kaart en Europese
regelgeving zie

Nee
Ja
Indien ja, dan heeft u toestemming van het Ministerie van LNV nodig ?
Ja, LNV is onderdeel van de organisatie Park Lingezegen

www.minlnv.nl/natura2000

G4. Duurzaamheid

Het Water-Rijk project draagt op diverse wijzen bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio
Oost-Nederland.
•

Milieubijdrage: Milieukwaliteit: Het project Water-Rijk combineert de aandacht voor
de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, water, bodem en lucht en de vertaling
van mondiale en lange termijn milieudoelen naar het eigen gebied/project met als
principes:
o

minimaliseren grondstoffengebruik (duurzaam watergebruik, fosfaat- en nitraat
terugwinning, opwekking energie met biomassa en vanuit ecosysteem),

o

o

•

Geef een beschrijving van
de bijdrage van uw project
aan duurzaamheid zoals
beschreven in de bijlage bij
dit aanvraagformulier
(uitwerking van de Artikelen
16 en 17 EG verordening
1083/2006)

•

•

minimaliseren schadelijke/giftige emissies: hormoonvervuiling in water schoonmaken
behoud biodiversiteit en landschap: water, natuur, landschapontwikkeling Park
Lingezegen

Milieuspecifiek: Het project Water-Rijk voorziet daarbij in een oplossing voor het meer
duurzaam omgaan met de waterextremen(toename door klimaatveranderingen): het
vasthouden van water in natte tijden voor het benutten van het water in droge perioden.
Het gebied van de Hoge Delta wordt op een duurzame wijze en door inzet van het
ecosysteem, meer onafhankelijk in zijn eigen (zoet) watervoorziening. I.p.v. het water snel
in stroomsystemen af te voeren, wordt meer gebruik gemaakt van de aanwezige dynamiek
in de relatie van grond/land- water systeem. Hiernaast worden nieuwe ecosysteem
gebaseerde producten gerealiseerd voor een groene biocascade waterzuivering en
duurzame lokale energieproductie via biomassa, de bij de waterzuivering betrokken microorganismen (anammox), wind en water-energie of warmte-koude opslag in de plassen in
Park Lingezegen. De bij de waterzuivering voorziene nutriëntterugwinning levert een
bijdrage aan de toenemende schaarste op de wereldmarkt aan o.a. fosfaat. Hiermee
draagt het project bij aan het behoud en recyclen van schaarse resources en aan de
biobased economy: agrarische ondernemingen wordt een nieuwe omzet en afzet geboden
voor biomassa, lokale energieproductie, waterhouderij en natuurbeheer.
Volksgezondheid: het Water-Rijk project draagt bij aan een verbeterde volksgezondheid
via de waterkwaliteit van het oppervlakte-en grondwater in de regio door de
berging/retentie en zuivering in Park Lingezegen, waarbij via een bio-cascade
waterzuivering en door daarbij micro-organismen in te zetten, de hormooncomponenten
die in het water zitten worden gezuiverd. Hormoonsporen in het oppervlaktewater zorgen
steeds meer voor een verslechterde vruchtbaarheid bij mensen en in een aantoonbaar
groeiend gehalte aan geslachtsverandering bij vissen.
Sociale kwaliteit: aandacht voor de sociale structuur in een gebied, cohesie,
leefbaarheid en participatie en veiligheid en levendigheid in een gebied met als
gidsprincipes:
o

versterken leefbaarheid door de aanleg van een landschapspark Park Lingezegen en
daarin functies van natuurbeleving, recreatie, en eigen ondernemerschap in het Park.

o

versterken betrokkenheid/participatie door bewoners en ondernemers een nieuwe
economische functie aan te reiken van duurzame werkgelegenheid en bijdrage aan
eigen productie van water, energie, biomassa en behoud van eco-resources in het
Park

•

Economische kwaliteit:
o

Ruimte voor economische dragers m.b.t nieuwe economische activiteiten in het Park:
waterzuivering, berging, nutriëntwinning, biomassaproductie, lokale energiewinning

o

en levering aan het in/om het park aanwezige ondernemers (Intratuin) en bewoners

Hoogwaardige werkgelegenheid. Het project genereert een serie producten die
regionaal, landelijk maar ook mondiaal kunnen worden vermarkt en ingezet in
Hoge Delta’s, voor doelen van watermanagement, waterverdeling,
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o

droogtebestrijding, waterzuivering en nutriëntwinning en gelijktijdige toepassing
van deze producten in de praktijk van Park Lingezegen, waarmee in de regio,
behalve een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen(schoon en
voldoende water, natuurontwikkeling, waterberging, energie) die normaal
gesproken kosten of schade opleveren, nu tevens werkgelegenheid en een
duurzame voorziening van water en lokaal geproduceerde energie gerealiseerd
wordt. Dit levert substantiële en hoogwaardige werkgelegenheid voor
kenniswerkers op HBO niveau en hoger. De apparatuur en technologie
(sensoren, weers-en watervoorspellingen, satellietbeeld-data,
waterzuiveringsinstallatie, nutriënten-en energie-“fabriek”) zal in de regio
worden geproduceerd , ingezet en vermarkt. Deze producten kunnen rekenen
op een mondiale verkoop en verbeterde marktpositie in de mondiale wereld van
Hoge Delta-technologie, waarmee tevens de regionale productiecapaciteit zal
stijgen. De productiecapaciteit zal gemiddeld een hoog kennisintensief karakter
hebben, hoewel hierbij ook werkgelegenheid voor technici en
productiepersoneel en uitvoerende bodemwerkzaamheden worden voorzien. In
totaal wordt ingeschat dat er voor 50 – 70 fte aan duurzame en hoogwaardige
arbeidsplaatsen wordt gegenereerd in de regio Oost Nederland.
Vergroting innovatiekracht. Door de intensieve projectmatige samenwerking op
het niveau van de workpackages en met gedeeld personele inzet, tussen
kennisinstellingen, publieke partijen (park Lingezegen) en bedrijfspartijen wordt
beschikbare en ontwikkelde kennis onmiddellijk in de praktijk vertaald en in de
aanleg van het Park vormgegeven. Dit levert een krachtige valorisatie-praktijk,
waarbij tijdens de kennisontwikkeling al markt-ontwikkeling plaatsvindt en
directe input, toetsing en validatie aan de actuele implementatie, meteen in de
aanleg van het Park Lingezegen plaatsvindt, waarmee meteen daar ook
werkgelegenheid gecreëerd wordt. Dit levert een snelle route van kennis naar
kunde naar kassa, naar aantrekkelijke commerciële producten met een
omvangrijke mondiale markt en een verbeterde exportpositie naar de Hoge
Delta’s overal ter wereld. Zowel de aanwezigheid van MKB-partijen in de regio
als aanwezige launching customers, zoals het Park Lingezegen en energieonderneming Alliander dragen bij aan de snelheid van ontwikkeling en het
reduceren van de risico’s van de innovatieve technologie en combinatieapparatuur. Hiermee draagt het project bij aan de open innovatie- praktijk in
netwerkverband, wat essentieel is geworden in de versnellende levenscycli van
nieuwe projecten/technologie en markten. Hierin worden voor het project
diverse combinatie-producten gerealiseerd: combinatie sensorensatellietbeelden- open data systemen, biocascade waterzuivering (combi kroos,
kroosvaren, riet, ijzer en micro-organismen), in combi met nutriëntwinning en
energieproductie (biomassa en micro-organismen).
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H. ONDERTEKENING

Hl. Verklaring
Ondergetekende verklaart:
dat alle gegevens In het aanvraagformuller en de bljlagen naar waarheid te hebben ingevuld;
zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in het aanvraagformulier, het
toetsingskader OP EFRO 2007-2013 Oost Nederlanden overige van toepassing zijnde regelgeving;
dat de subsidie noodzakelijk Is als resterende financiering van de kosten van het projea;
dat er geen sprake Is van andere financiering uit Europese subsidieprogramma's;
er van op de hoogte te zijn dat de subsldleaanvrager c.q. subsidieontvangerzelf verantwoordelijkis en b'tjft voor het
verkrijgen van de noodzakelljke vergunningen en dat schade voortvloeiendu€thet niet verkrtjqen daarvan voor
rekening zijn van de subsldleontvanger;
project, de
zich verantwoordelljk en aansprakelijk voor een goed verloop van de activiteiten in het kader van
naleving van de voorwaarden die In de regelgeving zljn vastgelegd en de nakoming aan de subsidieverienlnç
verbonden verplichtingen;
bevoegd te zijn voor het indienen van de subsidieaanvraag;
daartoe
bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarlssendle door de

zijn aangewezen;

niet in surseance van betallng of In staat van faillissement te zijn.

H2. Ondertekening
Aldus naar waarheid Ingevuld en ondertekend

Plaats

Datum

Nljmegen

04-07-2012

Naam

Functie:

Decaan van de Faculteit der
Natuurwetenschappen,Wiskundeen Informztca
Handtekening:
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BIJLAGE 1

Checklist mee te zenden bijlagen bij de aanvraag
1

X

Projectvoorstel
De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van een projectvoorstel waarin de activiteiten die u gaat uitvoeren zijn
beschreven.

2

X

Statuten
Indien de aanvrager c.q. de subsidieontvanger een privaatrechtelijk rechtspersoon is (stichting, vereniging of
vennootschap). Zie rubriek A1, rechtsvorm.

3

X

De laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de
staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de
financiële positie op het moment van de aanvraag (n.v.t. indien de aanvrager een Gemeente is).
De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van bescheiden waaruit de financiële positie van de aanvrager c.q.
subsidieontvanger blijkt.

4

X

Uittreksel uit het handelsregister
Indien aanvrager c.q. subsidieontvanger is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zie rubriek A5, overige
gegevens aanvrager, vraag 1.

5

X

6

Bankverklaring: een ongeldig gemaakt bankrekeningafschrift of ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u de
rekeninghouder bent van de opgegeven rekening.
Kopie uitvoeringsovereenkomst
Indien aanvrager c.q. subsidieontvanger als private partij een overheidstaak uitvoert en daarbij een
samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Zie rubriek A5, overige gegevens aanvrager, vraag 2.

7

X

Kopie samenwerkingsovereenkomst/contract
Indien aanvrager c.q. subsidieontvanger betrokken is bij een samenwerkingsverband voor het project. Zie rubriek
A5, overige gegevens aanvrager, vraag 3.

8

X

een machtiging voor de penvoerder
Indien de correspondentie via een penvoerder verloopt. Zie rubriek A7.

9

Belastingverklaring of accountantsverklaring afgegeven door RA of AA accountant
Indien U (gedeeltelijk) niet verrekenbare BTW als subsidiabele kosten opvoert) zie rubriek C1, vraag 1.

10

Duidelijk leesbare topografische of kadastrale kaart met daarop gemarkeerd de locaties waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
(De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van de precieze ligging van uw project. Zie rubriek B.
projectgegevens, vraag 1).

11

X

Onderbouwing kostenbegroting.
De kostenbegroting moet in het projectvoorstel kwantitatief worden onderbouwd. Als er voor de onderbouwing
offertes, bestekken beschikbaar zijn dienen deze als bijlage met deze aanvraag te worden meegestuurd.

12

X

Bewijzen van toegezegde financiering.
De aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van bewijs waaruit blijkt dat de financiering van het project gedekt is.
Zie C “ het financieringsplan project”. Indien u zelf ook medefinancier bent moet ook van deze financiering een
bewijs c.q. een verklaring worden meegestuurd.

13

X

Deminimis verklaring:
Teneinde aan te tonen dat aan de deminimis plichten wordt voldaan verzoeken wij U een overzicht van ontvangen
overheidsbijdragen in de 3 voorliggende afgesloten jaren en het lopende jaar bij te voegen en een ondertekende
deminimis verklaring. Een voorbeeld vindt U op onze website.

NB: Wij verzoeken u de bijlagen te nummeren conform bovenstaande checklist.
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BIJLAGE 2
Aanbestedingsschema (AMvB is nog in consultatie).
Dit schema is alleen bedoeld als ondersteuning en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er kunnen zich altijd uitzonderlijke
situaties voordoen waarin dit schema niet voorziet.
Voor specifieke informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van Economische Zaken http://www.minez.nl.

Bent u een aanbestedende
dienst?
De Staat
Provincie
Gemeente
Waterschap
Publiekrechtelijke instelling (1)
Samenwerkingsverband tussen
bovenstaande organisaties

•
•
•
•
•
•

ja

nee

Geen van bovenstaande, maar
opdracht wordt voor meer dan
50% door de overheid
gesubsidieerd ?

Bedrag van de aanschaffing
exclusief BTW boven:

ja

• € 5.150.000,- (werken)
• € 206.000,- (leveringen)
• € 206.000,- (diensten)

(2)

nee

nee

Geen verplichting tot openbaar
aanbesteden.

U moet het aanbestedingsbeleid
volgen als voorgeschreven in de
Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB)

ja

Verplichting tot Europees
aanbesteden volgens Besluit
aanbestedingsregels voor
overheidsopdrachten (BAO).

Toelichting Begrippen
(1) Publiekrechtelijke instelling:
Een instelling die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of
commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:
1.

de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke
instelling worden gefinancierd;

2.

het beheer onderworpen is aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere
publiekrechtelijke instelling, of

3.

de leden van het bestuur, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een
provincie, een gemeente, een waterschap of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

(2) Werken/diensten/leveringen
Onder werken verstaat de Europese Commissie: alle overeenkomsten op het gebied van de bouwnijverheid t.b.v. het bouwen van
gebouwen en bruggen, het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het aanleggen van wegen en tunnels. De activiteiten die een
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van een bouwopdracht vallen ook onder de richtlijn ‘werken’, zoals in sommige gevallen
installatiewerkzaamheden.
Onder diensten verstaat de Europese Commissie: alle overeenkomsten op het gebied van dienstverlening zoals
onderhoudsdiensten, schoonmaakdiensten, accountantsdiensten, vuilnisophaaldiensten, verzekeringsdiensten,
architectenbureaus, adviesbureaus, etc. Ook het uitschrijven van prijsvragen voor ontwerpen wordt in de Richtlijn ‘diensten’
geregeld.
Onder leveringen verstaat de Europese Commissie: contracten voor de aankoop, het leasen, huren of in huurkoop nemen (met of
zonder koopoptie) van producten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aankoop van kantoorbenodigdheden, het leasen van auto’s,
etc. Het plaatsen of installeren van de producten zoals medische apparatuur of een telefooncentrale valt ook onder ‘leveringen’.
N.B. een nadere toelichting op de Europese normen voor aanbestedingen beneden de Europese drempelbedragen vindt U op
onze website www.go-oostnederland.eu. U dient deze richtlijn te volgen zolang de AmvB nog niet definitief is.
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BIJLAGE 3
Indien sprake is van een samenwerkingsverband is een samenwerkingsovereenkomst een verplichte bijlage bij
uw aanvraag:
De samenwerkingsovereenkomst moet ten minste bevatten:
•

Namen en adressen van de deelnemende partijen in de samenwerking.

•

Een aanduiding van het project waar de samenwerking betrekking op heeft.

•

Handtekeningen van de deelnemende partijen.

Daarnaast kunnen ook andere punten in de overeenkomst worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan:
•

Machtiging van de penvoerder, c.q. de partij die de subsidieaanvraag namens het samenwerkingsverband in dient.

•

Wijze van samenwerking tussen de verschillende partners.

•

Taken en bevoegdheden van de partners.

•

Structuur van de projectorganisatie.

•

Inbreng van de partners.

•

Duur van de samenwerking.

•

Rechthebbende op de projectresultaten.

•

Wijze waarop, door wie en waar de resultaten van het project zullen worden gebruikt.

•

Afspraken over kennisbescherming en publiciteit.

•

Aansprakelijkheid van de partners onderling.

•

Verdeling van de kosten en risico’s tussen de partners.

•

Verdeling van de subsidie over de partners.

•

Rechten en plichten van de penvoerder en de deelnemers in geval van voortijdige beëindiging van het project en
terugbetaling van subsidie.

•

Niet alleen is van belang om afspraken te maken over de samenwerking tijdens het project maar ook de situatie na
afloop van het project.
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BIJLAGE 4
Deze bijlage heeft betrekking op vraag G4 Duurzaamheid van het aanvraagformulier.
Van subsidieaanvragers wordt gevraagd aan te geven op welke manier het project bijdraagt aan de volgende drie algemene
Europese, horizontale prioriteiten:
1.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen en achterstandsgroeperingen

2.

Milieu en duurzaamheid

3.

Groei en banen
•

Het project draagt bij aan economische groei van de regionale economie in Oost-Nederland en/of,

•

Het project leidt tot een toename of behoud van het aantal structurele directe banen in Oost-Nederland.

Oost-Nederland streeft naar een duurzame leefomgeving met hoge kwaliteit, nu en in de toekomst, hier en elders. Hiervoor is
een ontwikkeling in gang gezet die leidt in de richting van een leefomgeving waarin de belangen van mensen, de economie en
de natuur met elkaar in evenwicht zijn. Kerngedachte is dat afwenteling wordt tegengegaan, zowel naar andere
gebieden/bevolkingsgroepen als in de tijd.
Door sociaal-culturele, ecologische en economische aspecten in samenhang te benaderen, worden de horizontale prioriteiten op
een integrale manier bij elkaar gebracht. Subsidieaanvragers worden dan ook uitgedaagd in hun projectvoorstellen aandacht te
besteden aan duurzaamheid aan de hand van de volgende principes:
•

Milieukwaliteit: aandacht voor de kwaliteit van de natuurlijke omgeving, water, bodem en lucht en de vertaling van
mondiale en lange termijn milieudoelen naar het eigen gebied/project met als gidsprincipes:
o

minimaliseren grondstoffengebruik,

o

behoud biodiversiteit en landschap

o

•

minimaliseren schadelijke/giftige emissies,

Sociale kwaliteit: aandacht voor de sociale structuur in een gebied, cohesie, leefbaarheid en participatie en veiligheid en
levendigheid in een gebied met als gidsprincipes:
o

minimaliseren van hinder,

o

versterken betrokkenheid/participatie

o

•

versterken leefbaarheid en

Economische kwaliteit: aandacht voor werkgelegenheid, ontsluiting en bereikbaarheid van een gebied en vraagstukken
rond bijvoorbeeld ‘fair trade’ met als gidsprincipes:
o

o

•

o

Ruimte voor economische dragers
Versterken innovatiekracht
Beperken maatschappelijke ongelijkheid

Ruimtelijke kwaliteit: aandacht voor variatie in woningtypes, hoeveelheid groen, plaatsing speelvoorzieningen, integratie
met bedrijvigheid en horeca. Ook de cultuurhistorie en het behoud van eigen identiteit van een gebied is van belang met
als gidsprincipes:
o

Efficiënt ruimtegebruik

o

Behoud eigen identiteit

o

•

Versterking structuur in stad en land

Proceskwaliteit: een duurzame leefomgeving kan niet vanuit één actor worden vormgegeven. Via een creatieve
samenwerking tot vernieuwingen komen is het doel. Optimaal gebruik maken van de aanwezige creativiteit en
competenties van alle betrokkenen in een steeds veranderende omgeving is de uitdaging met als gidsprincipes:
o

Integrale besluitvorming en participatie

o

Flexibiliteit

o

Leiderschap en daadkracht
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Bijlage 1:

Projectvoorstel
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Bijlage 2:

Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Statuten

Aanwezig
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Bijlage 3:
Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Jaarrekening
Aanwezig
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Bijlage 4:
Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Uittreksel KvK
Aanwezig
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Bijlage 5:

Bankverklaring Penvoerder
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Bijlage 7:

Kopie samenwerkingsovereenkomst
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Bijlage 8:

Machtiging Penvoerder

Zie samenwerkingsovereenkomst (bijlage 7)
2.1 Radboud Universiteit Nijmegen zal optreden als penvoerder van het Project voor alle Partijen,
conform de subsidieregeling, hierna te noemen: "de Penvoerder". De andere Partijen machtigen de
Penvoerder bij deze om mede voor hen bij EFRO de subsidieaanvraag in te dienen.
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Bijlage 9:

Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Belasting- of Accountantsverklaring
- niet verrekenbare BTW -

Aanwezig
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
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Bijlage 10:

Kaart met locaties
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Bijlage 11:

Onderbouwing kostenbegroting

Bijgevoegd: Financieringsplan “05-07-2012”

Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Aanwezig
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Bijlage 12:

Bewijzen van toegezegde financiering

Zie samenwerkingsovereenkomst en Financieringsplan
Financiering projectkosten

Percentage

Bedragen in EURO

a.

Aanvr.1: Radboud Universiteit Nijmegen

41,39%

619.718

b.

Aanvr. 2: Alterra, instituut binnen de rechtspersoon
Stichting DLO

42,93%

472.126

c.

Aanvr.3: Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

51,79%

1.083.355

d.

Aanvr.4: Onderzoekcentrum B-Ware B.V.

26,02%

167.043

e.

Aanvr.5: Optimal Planet

23,04%

43.715

f.

Aanvr.6: Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V.

25,31%

76.523

g.

Aanvr.7: MeteoConsult B.V.

28,71%

47.091

h.

Aanvr.8: Alliander N.V.

43,27%

215.750

Subtotaal financiering

42,02%

2.725.321

Gevraagde bijdrage

57,98%

3.760.479

100 %

6.485.800

i.
j.
k.
l.

Totale financiering= bedrag uit de kostenbegroting (C2)
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Bijlage 13:

Deelnemers
P1 = SKU
P2 = Alterra
P3 = Park Lingezegen
P4 = B-Ware
P5 = Optimal Planet
P6 = Eijkelkamp
P7 = MeteoConsult
P8 = Alliander

Deminisverklaring

Aanwezig
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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