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nr. RK7-17t2

Dire.iorial-Ccncraal Rj.i[sÈalcr§rirt

Rijksinslituut loor Xust en Zee

PÍojecl: BAÀ'Í Ecoleaclr

O\,ereènkonrsl betrefÍendc: c('n pratlijh.ocf stct B^M l:cobcàch

DE SlsÍl der l§edeÍlsr.lcn. ecreíigd lc rs'C rrYtnhBgc, Mitisierie ÏaD Vcrkcer en waterda't'

terlegen$oordigd doorxnd. hooÍdingcnieur-di'cctcDr l{iili!$aterslaaf r"D het Rijkrir§tihrut }oÓr Kusl

cn Z€; ran hct DirecloÍaàl Gcncraal RijkswateÍst al, dc hccr iÍ R' Jori§scn' hierÍa tc nocmcn "Rwstt'

BAll-Cir'ict g§stiEd le Zuidbrcek, ver(egcn$oordigd doo' dc Direcle{r' dc

- hcr Ministerie vd Vc.kceÍen walerslaal hel bedrijf§lclcn aclÍefsti'nulecí om te konefl met voor§clleo lot

mer innovatie in hct ptrbljete domcin;

- BAM bí brief vu 2l alril :00i ccn ,ra, de \linÈtcr !àn VcÍkeeí en wítcrstaat gerictt YoorÍrcÍ hccfl

gedad ro§' dc (acPassing van ccn innovatief§lsÍccm voor kustlen-lediging cq srandbehec' in Nqlcrland'

senaamd: BAÀ'Í Hcobcachi

- het R^M EcobÈach loor§lcl ingÈvolge de beoordclins van Rijkslvalersl'a! bij succÈs lokaal een posilicvc

bi.)dmBÈ l(àn lctercn aan dc uilvo§in§lakeo lan R Íks{2tcr§taat en of andercn;

L)^M m Riilis$ÀtcÉtÀ3t ge,inrcnlijk ccn pRkijkproefmd BAM Ecobeach líÈn§cn lc Ícaliseren;

- D1!I4 cn Rijk$làlsslaai in hc! PrDjecl geamcnlÍk rullÈn opreliken er cxp'íisc lcr bcschikkiflg srellen'

s a.óij n&\imale opcnhcid, rÀnsÍ,3ranrle en smcn*crl'ing §orden mscsrccfd;

- ll^M en Rijk$alL'Íshar heÍeid rjn .cn gcÉm.nlijk leërpro'es in le galn m'b't e.n andere Ïorm tan

samcn$Lrling bÍ dc lirlo§ing lan irnovarievc idcccn uir de marl{"ut hcr rcali§eÉn Mn dc

prGfdochtellioei
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nr. RKZ- r7.11

Dirccromardenerdl RÍl(swatërslaít

Riiksin$íuut voor Kust cn Zec

Projlrl: BAM llcob(ach

O!creenkomst bctrcÍ]?nde: een prahrijkprocf nrei RA!\'Í Ecobcrch

l)e $ndcrgdekenden:

Dc Slaàtder Nedërlàídcn, se!$ligd !. hdrrYetrhàgc. Mini§terie van VcrlccÍ cn Wrlcrsiaat,

!c.a(gensoorÍligd door snd. hooÍdiDgtnieur_dircctcur Rijlis$rtcísta!tr ran het ltijk§in§tituut toor Kust

(o Ze! ran h.t DiEcloÍasl G.ncraal Rijt§xa{(rírrt, dë hecr ir. ll. JoÍi§scn, hicÍn' ie íoem'n "RWS"'

BAM'Ci\ icl grvestigd tc Zuidbroek. rcrtcgcn\t'oordigd door dc l)ircclLÍr' de

. hcr M in isrerie van V(.liccr eí Wílcrslddl h.t bcdriitslcven aci;ct íl ir u lL'cí orn lc komcn nrel loorrl'llco lol

nrecr innolalic in hct Publieke domcinr

- BAM bii brief v.n 2l ap.il 2005 ccn aÀrr de Minislcr lin V.rkeer en Wal.rírÀl gcrichl loo§lÈl hctfi

gqlaan voor dc 1oÈptssins lan c.n innolali.l syíÈenr voor kurt\crd('digirg cq- stÈndb!hccr Ír Ncdt'lmd'

$naa d: llAM Ec()bcach:

- ttl aAM Ecoberch voorslcl insevol:le d. bcoordclins lar Rijkswat.Btàar bii succes Iokaal c$ posiri<\r

bijdrase kan lcvcntl aan de uilvDcringíilcrr Yr t{iil{s\vrlcrsb r cn olandèEnl

" BAM cn RijkswalcÈraat geza renlijk ccn prakLiikproefnre! IiAV [.obcach \{cnscn le renlis.rcn:

- BAM cn Rijksw lèrslant in het proiccl scanl$lijk Tullen oltrckken cn erp(íisc ler bes'llikking sl.:llen.

*0irbij nra\inralc opcnhcid. (nnsporantic cn samcr\tcrliing \ïoÍden nagestreeÍili

Ia^}í cn RiikswaleBtaar hc id zijn cci geanrenlrk lecryr(,(c§ in lc gaan nt.b.r. cefl and!.c vom] van

slmcnwerliin!. hij dc uitlocring lan inoovalicv. idccë. uil dc trlartr- nuí hlt lcaliscrcn !h dc
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ll^V cn RiilssalÉrsta.r dc ScÀn)enlijl, opScdlDe kcnnis en cnaring vàn hèr innolatiÉr'r(res (sezanrenl;jt

en illlcr !oo. zichTÉlD brudcr zullcn dcl.n met derden, ook in hcl ladèr van hcr Í'buus1 mak€n van Eiscn

lnitjd{iÈ!.,: USl,l
- hc(p.ojecl§udl uilgÈv(Erd in h.l kader van hu( Walcriinovatièp.dtrnmma lan RUl(swller$ntlwlliN:

zrn ovcrccngÈ,(omcr als vol8lj

AriiÀcl I Voorserp van dr orerceDkom(

l. tlAL{ cn RWS lcrbinden zich roi het acT,nrcnlijl uityocrÈn lan een pràkríkprocl in dc NcdcrlaÍdsc

kuÍzoíe mrt BAM l_lcobea(h. hieÍna &n lc duiden als "hcl proiècf'.

2- Dc navolscnde besrheidcn nrnlen dccl oil \'!n d.,rc oec.eÈnkornst. vooÍ 7o!er bcpaliígen ,rnlof dczL'

bcsche;dcn mcr clkar in r('sensnr,t{t rijn. nrevalcoí de Èk$ ynn Jczc overecnkomsl le zij nàd.ukkelijk

andcls is oYer.cngckonren.

a: vcrckctunerhoLti.k. inclusicldc g.hanl..rdr !.ÍgoediDssgrondslag en lotalicscscvcns

b: Inrcnrieltrlhri,rg van de -Dàg van MJarssen d.d- I novcmber 1005- inc lusict llij lage (tlclicpla l
c: voorsrclBAM l-l.oh.dch d.d.ll april1005

d: WINN Comnnrnicaricplan

Artitcl: íJÍgar;§rlie

L 8^N4 en RWS$Í,'!n clk één of mccr proiecrbcgclcidÈrs a cn ícllcn ellaar hicn'ín L'n !aí cen duidÈliike

lcrdeling van raken en í)llcn. bij dc Mn!.ng van her p«i.cr. schrill.lijk in lcínis.

2- lrÈ pÍojrclhcgrtcideN verlcgcrrwoordigcn ds portijen voor allc z-aken hci pÍljccl betreÍïcndc. b.houdens in

Cclallcn die ílnanciëlÈ conscqucnrics {lunn.u) hsbben of dic dc loc'plijd van hll pn'jcct dreigcn tt'
verlcngcn cq. verloíen. In die gelallcn wordei gcd'ilcgÈrdcn lolscns ttrt. ll lennl§oordcliik-

l. D. píojocrlrcgrlÈidÈrs organisè.cn z-o va* lls zii dit rodis acl .n proje.Lbeepreknrgcn tussen dÈ panijcn cn

(anodig) dcdèn. I)e pr,)jrclbr'gcle;ders lungscn draftij al\{issclènd als vooí7iucr.

4. BAM etr RwS ziin revens vcncgcírvoordi8d in ccn bcseleidingssrocp. §arin iedcÍ deÍ Ëdiien i ledctr

runsiisl (de .mcn zullcí lvordcn v0slgcÍ.gd in hct tclsÍag van dc bcgclcidinssgroep hij dc slan van de

p.oet). Dc bescleidingsg((p advis.cn prnijen inz2kc de lc nsmcn bcsluilen op blsis lan infomrïril'

aan-lcJmcc doorJc projcclbegelcid.B (bij geschillÈrr $ordr vÈri!è7en nad iíikcl Il.ll

^rlitel 
3 Duur un dc orcrcenkomsl

l. Í'lct projccl vangl as,r op de dalLnn \lixrop de olcrccntonrsr dooÍ bcidc niíiien is lrndenck.nd. uirlrlijk 16

ottohcr 2006 en lrcft een ldoprijd vin dÍ;e (i)jarí bchoudcns hct bcFakL h lid 2 en hct bcpMlde h de
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l. c,:en b.rrlins Trlge$hicdn dan nadal RAM ccn tàcruur hccn ins.dicnd t'ij:
R tks sale Btaar

CorpoÍate l)icnsi. vtslirins R ijswijk
Ii.v. Crcditeurèn.dminislmt;e

aíik.len 6.5 cn ll. tn b('hosdc s hel ye*ri.j!.n !r de hcnodiBdÈ vcrgmning$ dooÍ BAM voor dc

uitlocÍin-r van hct proiccr. lndien R^À'l Jc \oor de uitloering van her pÍojec1 bcnodigde lergunnin3cn ni.l
hr.cli r€rkregen voDÍ I dëcenra(.:006 kuDnen pdijcD iD onderl,"s ovcÍJcg bcslu;len her prcjcd en de

olcre.íkonsl tc bcëindisrn ofann tc pa§en.

Eén (l)jarr na aan\"ng vdn hc1 proicct zullÈn panij(n !,czam.rrlijk de r$utrdren van het pn)jcel in het

beÍclfcndc jaaÍ evalucrcn. Panrj.D kunneo alsdan in onderlirg owrlcg be§luitcn oI) Eond ran

lcsenvall.nde rcslrllaten ofncgatieve ell.clen cldcrs hel projccl cn de overL'tntomst IÈ beë;ndigcn. Aan dc

beëindisinr lan het proiccr cn dE olrLlnkomst op dc in dit lid bcdocldt siizè kuínen p írc,r leen tntcl
Fchl op schadÈKrgoÈd iÍg ontlcn.n.

He( prcjctr zàl un.rlij[ op t9 okrobcr ]009 §ordÈn afgeÍond mcr dÈ opleverins lun de eindÍapPonase

volgensaí.64. Dc ove Rcnli.omsl 7al ook lot de7È d trm u lrachi 7ijn.

Arrikcl 5 Fsetrr€ring en bctaling

arlitrl.t VerÍclkning

L Na dqlrlopen v,$ dc in oíikcl i. lid t scnocmde bopriid van hct Prc.i!'cl 7rl IJAN! vaí RwS ccn

vcÍsocding onilturgcn loor dc nilvoering va her prcjccl. De7§ v.rg(Èding zal §ord('. bcrelÈnd oP basis

vrn her op hcl proelvJk glro.Íatccrdc ncrlo-grccilohrtre Tind in mr. la3È!àl h.l ncllo_grocivolurD! gelijk

is aan. olkleiner dan nul ontvans BAM Bccn vergocdinE. Dc -{clranlccrdc mcthodiel lun vcÍreketrnrg vindt

plrats lolscÈ bijlage L EÍ i5 allcsuot.n ont na anoop vàn dc Procl nà Rsirking vsn dc rcsullaten. rÈ

). l)e hcrctcning van d! in lid I Scrorn c yersoÈdirg Dp basi§ van hcr ncrro-grccivolume àl plaar§vinden

ovcrecrkomrig hcl s(steuc in bijl1lse l. De ood.rliSecnde BcscYcns Tiin vo.Í BAM beschitbaar loor hcr

uitloc.cn van.eD audn

l:r is cèn budgcr voor leÍcLcnjnS gÈrcservccrd va! Ír rimafll ;00 K€ Ercl. I]l W D! lotlle Y.ruo.diíg

zoah bedolld in de ledcn I cn 4 van dil3.rikel7ítdcrh3lle nicl nrc(rbcdrrsen drn 5l0 K€ ll.' cl. BTW.

voor bch.Èr Èí ond.rhotrd lan h.r s!sreem cn bijJragen :un grantÈnliikc cv tualie en n.ondic zal IIAM

vd RWS ontyanscn. op tijdsrippcl liggend. a één rcsnccriÈlelijk ti!c'r. rcspcclievelijk dric ia.e na

ond.tctenirg trn de orerecnkrmsl-te.gftdingèll ['n bc'drugc ttirèlk € 70.000. !.iclusieíl]TW.

I)e vórÈ vergo.ding woÍ& bcparld door hcr 
"nlaljaren 

dnl de pÍoefgcduurd hccnofged.clr.n deÍlan. !n
?alntlxr raLio sord.n !.rckend.
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Op de lacluur nrocl hèl nLrmnrer lan dcrc olere.nkonrsl RKZ - l?.{: {n het beslclnummer :15000512ó5

qoíde. vermcld. Op dc'làcluur lan de laalstc GLIaling moel sord,:í vermcld "cindfacluuf.

4.

5.

l.

VcÍantsrxtrd(liikheden hchorcndc bij scvolgcn lan siomr zrjfl alrijd punr van nadcr ovcrles in dc

b(gcl€idiogsgrocp.

7- Dc IIAM cn ItWS Tij geTrmenlijk ve nrsoordelijk voor her opslcllcD èn uir!oc('n v,n ecn

cumnrunicaiicplin. suirbinncn b.idc paíii.n hfl .e,§ 7rn ov.r (orgMisrrie bii) dc unYoeÍinr cn hct in d.
optnbrarh€id br.ngcn vrn de communÍcrtie rond BAM licobcash. over dc conrmunicrlicboods$ap e. -

2. llinncn l0 dage. nad:ll cen Íxctuur in gocdc arde op ficl in lid ] gcnoÈmde adrL\ is birneígekomcn. zal het

}olge s dic fafluuÍ lerschuldigde c gocdgekeurdc bcdfrS. alsmLde eventuccl lcrschuldigLl.

omzètbrl.íinS. r{orden hclaaki.

Artikcl 6 Vc.plichtinsen,'emnt$(xlrdclijkhslcn en risi(o's

BAM trrflichr zich tor d. pÍaarsirlg lan hèr s)'stecm cn hct hebclr tn ondefioud cn .lenruccl lurBijd..cn

dainin sedurendc d. loop!ijd van hel pro.jLcr uir re vocÍcn yolgens biihgc 3. "!Èrítl Pilol l-lcobcach- Jd.

fcbÍuaril006.

ll^M ir lc.antlvoorJcliik voor hd r;jdig aanlragen lan àlle bcnodigdc lergunniigcn. GeduRndc dL'

It)oplijd nn dc procfdient dc BAM de toonvdn.den van dc lcrgunningv.rlenende insonl;cs nn Íe lct'cn.

BAN1 dicn! gL'durende dc loopliid \an dÈ proef tc ,oÍgcr Yoor hc! lcilig insrdndhoudÈn van hcl §!íÈcnr.

Flsickc ma3lrcgl.lcn íond htt ryícen\ ler voorkoDrlng !3n dired Stlà?r cn/ot hindcr tcÍ gevolgc ran hel

sJ-sreenr xiin voor rekening van de llAM ophasis\dn ove.lcg inde begLlcidingsgroep. C(mmunicrtiele

nraatrcgclcn Serichl op hÈt infonncÍen,isaa$.huwen van bcla.ShL'bbcndcn rvordcn cont-ornr hcl

commuíicitieplan uitgÈvoe .

Bcschrdiging ctubl \rrlic§. S.hcel du wcl sEdeclrr'liik. vcn hcr s)slcenr. door selke oolzak dan ook.

b(htx)í rot het risico lan l)^À4. Daamree rcrgt Il^M voor herslcl van schadÈ- ll'rulcl van schadc zí
zsilinir plaals vindcn dai lccn nadclis eÍi.cl op het l'crloop van dc procf u ordl ondcnoíd.n.

In getal lan oteÍschrijding lan de veiligheidsnornr volgcns dc Wcl op de wallykcringcn inclusicl'dÈ

Uoulcvard. tcr bcoordeling van ItwS, door srl.enre strlndcrosie aan d. koppcn ofin dc BasisK uíl . i.in.zunc

tr.dcD parrijcn o)ei clkanr i o!.rlcg o\r'r le ncnrcn nrariregclen. in hel bijzondcr (nood»upphtics rvcgcns

ony('il;gheid lan .Íe lusherdcdiging. l)e kosrcn van ínerd)suppler;es ., xnd«(' ni,at.egclcn zullen nic. lcn

I.rsre komcn yan li^M. lndien hcl sJsrÈÈnr ten gr'volgè van Jc nraaÍegclrn gchecl of Scdccl!']Ík
onbruitibaaÍ sordr kunncn paíijen in ondt'rling ovcrlcg hesluilcn dc ovcreenkomsl lc b€ëindigen llcr
gcslelde in l -l isook hicr van locpassing.



@
middclcnr bcidc p3nren $ordcn s.a.ht Èen sèli.ite irlbr(ng cn in7-ei te h.hhcn- llcl communical;eplan dit.t
J(x,rbcide poÍijtn tc Nord.í scnccordc$d.

Àrtikel6A Rrpporlà,re

Paíijcn ondcrírep!.n hct bÈhng van ccn gocdÉ Èindmppoíagc. ?-oals -q..ocmd in dÈ bijlagc L
- lntcnl icvertlaring '. van hel onderr)ck / dc prakrijknr(\'t ZÍ verklaren zich bcrcid Én bcho,,r\," !aí die

eindrappoíagc grondig mci cltaar o!e.l.g tc plegeD en inhoudcliil commcnraur te lcveren op dc

(tusscn)rappoíagès. l)c cindrapponage \rordl vc.zo.8d door RWS ( Rllil ) .

IIcl cindrappoí al r!'nnrin{. bcvi(cndc eyalmric lnn de proef20$cl irrltoudeliili u1s procc§ alig (Eiscn

Inthialief vDors(cl) en dc bcschrijving lan hcL doel vnn hc! ondcrzo.k. Dpzcl van hcl onderzoek.

bcschrijvins vdn de loegepasrc tncÈi- en bcrck!'ningsnreihodiÈk. besctrij!irrg !àn de analrrcmethódiek'

besclrijving van de resLrlhlÈn lai hct ondcrzoet. dc conrlusiÈs die uit dc ( resullsÍcn !.nl hcl o'rJèr7Nk

lunnÈr soÍdcn !(nuklen. en rt(nl'rcle írnhe\(ling(n

I,

l. l!^M en IlwS sord.D gc/xrncnlijli ei8cnxrÈn !3n d. Segcltns.n r.sukartn looÍlvloeiendc uil htr projcct

ÀrtikclT Aansprllit'liiÀhcid

RAM viiwaaí RWS lEgen aÀnspEÈ(n vatr derdcn lol lc(oeding vxn schíde. dir.ct olindir-ct. le'r grvolgc

!an. ofvc«iÍznakr dooÍh.llcbruil vàn hd slstc(rr) Il^M [cobLach.

^íitel8 
f,igendomsr«h(en / gebruik re§ull,tën

l. BAM dan$ rjjdcnsdc looprijd van dc proefTorgvoordÈ btnodigdc li.crrlies voor hcr nrostn toepirsscn lnn

hct s\íÈem ll^:y Ecohca.h in rÍ('d!rlànd.

Arlikel9 lliiToídereb.Palingcn

l. IIÈrreni'g.n. $i.izisirlge ofaanvullinscn vu de oYerccnkomsL zullen \iord.n v8srgelegd ifl §.n nadff 1e

sluitcn \ïijzignrss- c q. nínvullcndc ov.r!'cnkonlst.

Gcbruil van de gcgrvcns È resultatcn ! í hct prciecl olbcs'crki,tsen da.rn'àn dooí ll^lvl ten bchocvc lan

comorercielc acri!itÈ;teí i5 c(rsl locg.staan mdat dc in aíikcl i. tid 2 g€nocmdc .valurtie h.efl

Nadar dc in aíikel i. lid I gcnoemde eyaluaric hcÈft plaatsgcvolldcn zlir panÍen vrij in h.L gebruik van dc

gerevcns Èr resultal.n van hÈL project- llij rublicatie door lanU.o motl h de ptblicnlics soÍden v.rmclil

dar de inhoud uirsluilend dan scl voor een d.cl bcruí on gcgrvcns veíkresen in hcl lrdcÍ van hel

innovar icf projcct "B^M Ecobcach'dal Scàmcnliik door llÀM § Riiksinsiituul voor Kuí cí Zee lan dc

Riiks\Yateríei is Ycnicht.
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2 DÈ bcpalinsen gèno.rDLJ jr aflitel .r.l .n .1.+ in dí cofltr.rd h!'hhen f.durÈndc dc lmp,ijd va, dir (onrracr

een vc.lroLr\!.r'liik k3rÀtier. lndicn hct conlmd in opcnbaarheid §ordl gcbracht. geheurd dit zond€r de L'rin

senoemdc Prijzcn

3. T.n.v. punÍefl vd, aandachr iraarir dr ovcrccrkomsl ni.t v(xrziÈr en rcden zijr loor ndcr o!L.r['g lvordt

vcr$e7èn nnar aí. 1.4.. nl€i dirn vcr§randè dat dc begÈlcidingrgrocp (onder anderc) irdliseed omlrcnt
lvijziginscn in dc overeenkomst dic fiímciëlc conscqumties rcweegbreíge..

Art'kcl l0 Bciindrging ran d. orcrccnl,om'r

í. l]^M hecn bii u,ssentijdsc brijindiging va. dc o'rereenkomll scen andcrc aanspm,tjcg.ns RwS dàn op dc

hèn kmchtcns dczc overecnlonlst lor op dL &g !aÍ bcëindiging loekomcndc vergtuding (z'e ui1b..idin.r

níilcl l.l). DÈ evaÍuuric 7.al ií alle g.vrllcn \'oÍdrn uílgÈvoerd. Ín dc BcgÈleidingsgrocp 7al ccn yoorstel

voor v,srvolg wordcn ledaan op hasis van evaluatiurcsultaten-

2. Voor c!'Í tuJs!'n(ijÍlsc beëindigins lan de o\§rNnkonrsl $rD vÈiligheidsL*dcncn sord! !,:Í\§e7sn nÀar aí-

aÍtikrl ll OnlbindinE

i. Tussentijd\c onlbindnrg van dc oleÍscnlonrsi is r ogÈliik irdienl

E.n van iJc Faijr'n. n,.en schrillelijtc ing.br€kcíclling lekorl bliiÍl sctii,lLn in de natoming lan dc

§oDtrncluclc veÍplichl;ngen (ro('rekclrbne lekoíkoming).

l. RWS is gercchtigd. z-ondc. d!( rcr Takc ;ngÈbrÈteíclling zal zijn vc('Èt. dc ovcreenkonrst zondeÍ

g.njchl!'lij ke tusscnlionr í te onrhindcn, indicD:

O a. B^M (!(x)rlop;gÈ.) sursilncc ian bclaling aan\m gr of hem (loorlopige) suBance !'n bc(lliÍg $.ordr

b- llAM laillissemrnt tranlraagt ol'in íaat lan liil{isn'nlent \lordl lcÍklaard:

c. de o dcrncmiís vao ll^Nl sordt gcliquidL{rd:

d. B^ [,] Tijn huid:ge onderncm,ng íaaki:
c. ot ccn a!"mcrkcli.)k dccl van hcr vcrmogeo vdn DAM beslàr\ordl gelegd.

ll B^N'l ímJcrszins niet laDgcr ;n shat nx,ct sord.n gcachl dc leQliclÍirrgcn uit dczc ovc(-enlomst n, l.
kunnen komcn-

l. Aan onlbiíding íls btdoeld in voors:tande leden kln BAN, gccn cnl,iclrechr,)! rh3deverseding onrlenen.

4. Vemliehlingcl \}Èlke na{r lrun aaJd b.íÈmd ,ijn om ool n. ontbindirs van dc ovcreÈnkonrsÍ vo.í re

durcr blijvcn na onrbinding hcsra n.
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Artikel l2 V€rschit ïa6 mrning

l. veschil ! n .renióg. dnl nirl biÍóet de bc!.lcidiíËssrocp knn *oÍdet oPstlost \torJl loorgclegd nan de

bcsruÍcn \an RAM cn RWS. C.dclcgccrden Dam.ns RwS cn namcn§ BAM_Civiel zLIllL'n irachl(n in

r.drlijklrÈid en billijklcid tot ecn geanrenlijk oordccl lc lionren.

P!íiicn zullcn in huí af,o,rdcrlijkc eindoordecl rck.ning houdcf nlc( hd hierYoor gcnoenlde AeT.tmenlijke

Arrikel l.l O!.rdra(hl

l. P3rtijeo zullcn hun rcchrcn.n plichll'n vooívk[icnLlc uil dcuc olcrcÈnkonrsr nict overdragcn dan nlcl

k,í.afgna dc scn.inelrte locsl cn ning lan d. and,rrc padij.

Aíikel l{ Toepassclijk rccht .n ovcriSe gesc[illcn

op dezc olcrccnkomí is Ncde.lands rcchL van tocfrssing.

Ges.hillan dn' mmllcn orlíaan nar. Ànnl.'iding vrD dc o.de.àaYigc ovÈr.cnliom§r. {ian $'el vrn niderc

orereenkdmstcí. dic d&rynfl het!.volg ziin, zllle. sorden beslecht dooÍde b€l(}rgdt Èchier lc

'l e llunnik

Op l6 oklob$ 2006

l. op de^ o!(recnkomsl ziin -!cen 
alscmcnc loor\raardcn. onder $tlkc hcnaming dan ook. tnn loentrssins.

AIdus opsenrukl en in r$'c.!oud onden.k.nd.

t.

2_

Op

llunnit

l6 oktobcÍ 2006
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Verrekcning Ecobeach

^fspraken 
meÍ betrekliog

sàmcnr,t crkingsc{)ntract. (4
tot de Yerrekcning Ecoheach àls t ijlagc bij hct
oktobcr 1006 versie 7)

M nEteÍe van VeÍkeeren Wate.íaat
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Fax r31(0)7O 311.1 321

E{níl @Íkz 
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8AM cn RWS hebben de volgcndc aGpíaken Semaaki met betíekking tot dc bclo.ing
van het lnnovat c iniliati€Í Ecobeachl

OveÍwegende dat:
- BAM en RWS samen ccn transparant beloningsmechanisme opsicllen
- BAM investeert in innovaties met al5 docl rcndement vooí de ondcrncming te

geneÍercn. Op basis van dc koÍtc cn lange t€.miln eÍfcctcn van de proef met
Écobeach leggen dc conLíactpartners vooÍaf vast welke vergoedinS BAM
ontvangt als dc waarden daadwc.kclijk Serealiteerd zi,n.

- Dc doorsnede van de Basl5kustlijnzone (BKL) is uitgan8spunt voo. de
bcoordeline van het efÍcct van Ecobeach. Dit kan bij evaluatie aan,eidlag Scvcn
tot het beèindigen van de proeí (zie art. 3 lid 2) HieNoor worden de jaarlijksc

kusimctingen (Jarkus) telkcns in hct voorjaaí en dc b, hct proefgebied door
RwS-Noord Holland llitgevoeíde aanvullcndc metineen Beb.uikt. De
verrekenlng met BAM maakt gebÍuik van dcze rcsultaten.

- Dc veÍekcning gaat uit van dc bijdíàge aan de verlaging van dc
ondeÍhoudslostcn van de kuet.

- SLrcces Ís gcdcfinieerd als het systccm op d!íe plekken in het proÍicl van de kust
hct zand va5t kan houdcn; de natuuraike varaaiic in dc BKL-zone (meer,ar,gc

ircnd) is bcpalcnd geweest blj dc kcuzc van het proetuak nr 2 waaraan de
vcírckenine k opgehangcn.

- RWS voeít de kustlljnhandhaving uit vol8ens de Ícgulicíc 8KL meihode.
- De gegevens die voor Í0 zijn vastgelegd wordcn als brlage b, dit document

bijgcvocgd.

R\ /5 Rijks ní'l!ui voor Kust en zcc Dcn Hiag
Postadr.í PosiUus 10907,2500 EX D.n Haag

s.zockndrct Kó,lcnacrtade 1
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veÍrekeningsgrondslag:

1. De veÍekcniíg 5 gebaseerd op hct ?and dat in de BKL-zone op het skand
wordt vastgehouden volSens figuur 1. Voor de veírekening wordt een vak
gcdcfinieerd dat geometíisch vast ligt aan de duinzijde (+3m NAP op To) en

vaíiabelop 1m NAP bÍ vaststclling volumetocnamc (I1,12, T3)(Zic figuur 2).
2. Er vindijaarlijks een volumevaststellíng plaats. Ah Ecobea.h een posiiicve

waarde (besparing op onderhoudskosten) genereert in dc vorm van een

Bemiddclde zandtoenamc in het proefuak nÍ.2 dan zal dii in de totalc

Bíoeivolumc na 3 iaar worden samengeb.acht. Dc totale veíekcning is op basi§

van dc volgende veíckenformule:
(fi1 ro)+ (r2.ro) + (Í3 Ío) ) /3 op basis van hel volumcverschil tu55en het

Ícfcrentiejaaí 2006 (T0) en het daarop volgende jaren van de pro€í (TÍ, T2 cn
T3). Vooí de volumeberekening wordt gebÍuik Bemaakt van de Jarkus-Íaai
infoÍmatie met bettckkinB tot het volume zand dat in het beschreven vak is

vcranderd geduÍende de proefperiodc van 3 jaar

3. 8ij een posihcf zandsaldo op basis van de íckenformule (zie 2) ontvangt BAM
een totaalbedÍaB pcr kubieke mclcr zand bepaald door 70% van hct
kostprÍjsverschil van 1,75 € (vaslgcsic d op baris van ge8evens RW5-NZ in
biilage 2 en nlct geindexeerd ScduÍende de pÍoef) per m3 zand .cspectrevelijk
op het strand oÍ ondeíwater aangebracht

4. Ak gcdurende de periodc ÍO t/m Í3 een zware storm mei aanzrenlijke
strandafslat optrecdt, dan zal tildens de jaarlijkse cvaluatie een voorstel worden
gedaan aan de beSele din8sgíoep vooí aanpassing van de procf en de
verrekeniÍg

5. Het píoeÍvak 1 is te dynamisch dooÍ natuu rik kustgedrag om in de verÍekening
mee te nemen Dc veíekening op basis van de vaststclling in proefvak 2 woídt
ovcr de totale lcngte van proefuak 1 cn 2 toe8epast.

6. BAM ontvangt vooÍ het beheren en ondeÍhouden van het systeem elk jaaÍ van
de pro.f een bedrag van 70 k€. Voor dit bedÍag zal BAM jaarlijks bijdra8en aan
een gezamenlijkc cvaluatie (besparing op onderho!dskosten vaitstellen) cn
prom oticwerkzaarn h ede n verrichten .

JaadÍikse evaluatiè
1. De mogelijk negaiieve en positeve efíectcn van de proef, aangetoond via

monitoring van de naastliggende vakken (zie opbouw raaien píocflocaiie),
zullcn in dejaaílijkse evaluatic worden mee8enomen en kunnen mogclijk tot
consequenLies voor de proeÍ leiden

2 Tot dc ccíste evaluatie woídt dc volgend€ uitgangspunien/grenzcn voor de
zandaangÍoci {als kustuitbouw) door Ecobeach (bij plaatsen van palen
geduíende hei procfjaar) gehanteeíd:

- als breedte bestaandc strand meer is dan 75 mr dc bíecdtc van hei stíand
met het toepassen van ecobeach is maximaal twccmaal de breedte van het
bcstaa.dc strand
ak breedte bestaandc strand minder is dan 75m: de breedte van hct strand
met het tocpassen van ecobeach is maximaal breedte bestaandc strand+75



Ecobca.h wordt zo toegepast dai teÍ plaatre van de Íand van het proeÍvlak
wordL gcvaaecÍd in het aantal palen enloí een veranderende h.o h aÍsland
van de raaien , om e€n vloeicnde ovcrgang te creèrcn waarmee wordt
veíwacht de eventuele ero5ie buiten het proeÍvlak te verrnindercn
Na elkc cvaluatc wordt de omvang van het proefgebied aan8epasi aan de
actucle situatie van de laagwaterljÍl met cen Íraximum in strandbrccdtc iot
2oon1 oveí de totale proeÍpeíióde. Dii zal op basis van metingcn vet het
AROUS'vidco-systeem \a/orden bepaald.

()phouu raaicn l'rocfl ocatiu

Eindíaai
3400 MoniiorinE

- 
i rl-99

Nee

Proeívak 2

_ I 46!q lReÍeÍenhe - 
-Itlr,

Toeliahting: Korte teímiin waarde Ecobeach

Na het plaatsen van E(obcach wordt plàatseJijk een positieve ínvloed op de
íe.Íeatievc waardc van dc strand2one verwacht. door ve6chuiving van dc kustljn
en strandaangroci ,n zccwaaítse richting. Vcrwacht wordt dat dc totalc hocveclhe d
zand niet toe neemt, maar hct zand veíplaatsl van de bíandíngzore naar het strand.
Op dc no.mcn van veiligheid die RIKZ hantccrt hc.ft dit gcen invloed, dooÍdat de
8KL oppe.vlakte (in geel) gcLjk bJiÍt. 'Ecnvoudige' metjngen van het

Erand ngzonc

FiBuu. 1r BKL zone en hci€ffcct van hct Ecobeach-systeem
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bestaandc proficl cn hct naeuwe Profiel ziin maatgcvcnd voor het vaststellen van de

De waa.de van zand op strand (y) hecÉi cen Srotere waèrde dan zand in de

vooÍoeveÍ (x). vooraf is dur transparant vast le stc len dat waarde x -l waaÍdc y.

De formule E s = € y € x- 8eeft de waaíde van vooÍocversuppletie versus

strandsuPPlctie.

-I] NAP

I NÀP

+] NAP

Figuur 2i monitoring- en verrckcngcbicd

Monitoringsgebicd Egrnond -Bcrgcu
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['iguor 3: PosilioncÍihg vaE de proeflocntic Iangs de kust hij D,jmond



Memo ><-? Min tteric van Verke.r enWnt.Ístaat

Datum 8ila8€(n)

l9 <eplembcr )0O5

KostenveÍs(hil stíand- versus ondcrwatcísupplet e5

Ceachte

ln antwoord op uw vraag aangaande om een indicatie van hei kostenveÍschil tu ssen ee,1

strend- en een ondeMatersuppleiie ten behoeve van uw projecl bí Egmond. kan ik u het
volgende mededelen.
Op basis ven ervaringen van de slrand en onderwateasuppleties aígelopen jaren kan
gesleld worclen dat hel pÍjsverschil tussen ondeÍwater en stÍandsuppleties uitgaand van
dezelfde condities (winplaats en loc€tie lengs de kust), momenteel rond cÍe 1,5 a 2 euío
p€Í kubieke meter zand. Dit bij een suppletiegrcotte groterdan 1.000 000 m3
Voor de locatie Egmond lijki hei Íealisiisch bovenstaande getal te hanteÍen

Mct vÍicndeliike SÍoet.

Dire.tie NooÍdzee lelcíooo

Poslad,es PostbNs 5a07, 22ao HV R'Èwirk (2H) Fàt 070 39o069t
BeToekadÍes Làn€c t<lcw!8 3r [.ma €ldhz.Íws mnv6w nl

rntc6rÍ www noordzÉc oÍ3
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Methodiek volumebepaliíg Ecobcach

(u5tloto bt EBaond 2005

In het najaaÍ van 2006 wordt gestarl met ecn innovaiieve proeí op hct strand bii
Egmond (raai40 oo-43.00). Dan wordi op rcgclmaiige afstand van elkaar cen aantal
d.ainc.cnde buizen op het stíand Scplaatst. Naaí vcrwachting zal h€t volumc van het
slíÀnd tococÍ,en met cà. 50 .190 mr/m /tra..

Vooí de ondeÍbouwing van dc wcrking van dit systeeo woídl uíiSeBaan van de

iaaílitkse k!stmetingen van de raaic. 40 OO ' 43.0O. Met deze 8e8€vens kan voor elk

iaar het zandvolumc van het stra.d bepaald Daarbiizijn dc volgende uitgangspunLcn
gehanteerd:
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ln de píofic cn is dc ondeígícns van het strand gesteld op -'1m NAP Bij

mcerdcre doorsnijdingen mct het píoficl is dc mecst landwaarlsc aangehoudcn.
ln de pÍoíiclen is de bovcngíens van hct 5trand gcstcld op +lm NAP. B j

meerdere doorsnijdingen is de meest zeewaartse aangehoudcn.
Hei zandvolume Imr/m1 I tussen de onder- en bovengÍen5 wordt bepaatd vanuil
een vaste afstand uit de Rijksstrandpalenlijn (RSP).

Het zandvo'ume [mr] van raai4o.oo-43.o0 is voor elk ,aar berekend dooÍ het
gem. zandvolume [mr/m' ] tc bcpalen (waarbij raai 40.0O en raai 43.OO voor dc
helft mccdócn) cn tc vcrmcnigv!ldigcn mct 3000m
Een dÍiciaaÍlijks gemiddcldc van hct skandvolumc h Sedciiniccíd als
uiiga.Sspuot vooÍ dc ondeÍbouwing van dc weÍking van het systeem:
V"=tiv", V^ ,)+( V, j'V, Jr( V.-V. Jl/3

om conclusics te kunnen tíekkcn over het eíÍect van de proeÍ is het noodzakeliik dat
een iedeÍ dez€lÍd€ resultaten hanieed. Voor de eeoduidigheid van dc uitwcrking it
daarom de module ecobeath ontwikkcld

Opvragen van-de taaÍlijkÍLkuttmctiEgcn
De ge8evens van dcjaarlijksc kustmcLingen kunnen opgevraagd woíden vaa

donar@rikz.rw5 Ei!!e!]d.Bl . Om de iuiste Segevens te kÍijgen moet het volSende

- Kustvak NoordHollands Noorderkwartíer
Dlt is hei kusigebled waaÍ Egmond in valt.

- Loaal.ietíoepEgmond-ecobeach
Hiermee zijn de.aaien gcdefinieerd dre opgevÍaa8d worden

' Alle jaren opvíagen
De meest uptodàte Segevens staan daardoor ter beschikking.

- Het íormat van de gegevens moct het .i.t foímat (jarku, zjn
6eeí hel Beleveíde be5tand de naam ecobcach,jrk
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V-er_ererki oS-van-de-8eger4er s

De input- en outputbestanden van het Progíamma hebben een standaard naamSevinS:

het bestand esobeach.ir*

Output: het bertand Íaai oppsrylak
Het bestand volumes

Zorg daaÍbii wel dat het bestand er9beach jrk en het programma ecobeaci ex§ in

dezelíde map staa.t.

Beide outputbestanden kunnen in Excel worden Seladen voor het visualiseren van de

Inpui:
PÍo8íammà: ecobeachexe


