
Rijkswaterstaat
Mi ni sÍe r i e v a n y e*e e t e n w a te,5 taaÍ

memo Eindverqoedlng Ecobeach

Als bij ageL bij het samenwerkingsovereenkomst, zijn afspraken gernaakt
over de vergoeding aan BAI4 door RWS voor de uitvoering van het project
Ecobeach. Deze vergoeding vjndt plaats op basis van het netto-
groeivolLrme in het Ecobeach proefgebied. Benadrukt moet worden dat
het puur een verandering van het zandvolume in de strandzone (_

1m/+3m NAP) betreft en geen conclusie over de eventuele werking
van het Ecobeach-systeem.

van de verrekening:
Volume in proflel: georÍretrisch vast aan de dujnvoet (+3m NAP op
T0) en variabel op -1m NAP
Gemiddeld zandvolume van proefuak nr.2 (raai 40.00 43.00) =
gemiddelde volume per jarkusraai (m2/m)+ àfstand proefvak
(3000m)
Totale groejvolume na 3 jaàr = ((T1-T0)+(T2 T0)+(r3 Í0))/3
Referentie jaar (TO) = 2006, later is dit gewijzigdz \nTo = 2007
Verrekening vind plaatst op bèsis van de laarlijkse Kustmetingen
(JARKUS) met T1 = 2004,Í2 = 2009, T3 = 2010

> Totaal bedraq per kubieke meter zand = € 1,75, tot maximum
van € 300.000,- (excl. BTW)

> Verrekening totale lengte proefvak nr.1 en nr.2 (= 6km), op basis
van proefvak nr.2

Resultaten
Hleronder worden de uitkosten van de verrekeningen weergegeven, In de

I Brlage over€enkomst Praktijkproef BAM RWS, 16 oktober 2006
: Iijdens de bijeenkomst van dè Beqeleidlngcommissie Ecob€ach op 6 oktober 2009, s dit
besloten. Dit ls echter nooit ineen vers ag oÍ in een contractwrzigrng vastgelegd, We heeft

het proiect hier verder naa. qehandeld.

biilaoe ziin de achterlioqen e ciiiers te vinden

iaar
Gemiddeld vo ume volume verschil (Tn-

r0)
2007 476 _42 1.430.466
2004 494.16 1.482.466 52.000
200s 501.79 1.505.384 7 4.978
2010 512,83 1.538.496 108.030



Genriddeld volume verschil. Droefvàk nr.2 78.316 m'
Verqoedinq oroefuak nr.2 € 137.052,86
Verqoedinq proefvak nr.2 + nr.1(totaal) c 274-tOS.72

De totale vergoeding komt neer op €247.105,72 exclusief BTW (€
326.185,81 inclusief BTW)

Betaling
Voor de betaling dient BAIY een factuur te sturen voor 15 november
2010. BiJ het ontvangen van de factuur nà deze datum, kan geen
zekerheid van betaling worden gegeven.

Graag de factuur sturen naar onderstaand adres met vermelding van:
Pílot ecob each, ei n dfactu u r
Projectnr: RKZ - U42
Bestel n u rn mer : 4500059265
Contactpersoon: (WD)

Factuuradres is:
RWS crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD Utrecht

14et vriendelijke groeten,

RWS Waterd enst



Bi;laqe 1 Volume berekening Ecobeach
zandvolume van raai4000 - 4300
bovengrens = 3,00m
ondergrens = -1,00m

Ím3/m1 Irn3l

2000 441 2 '1443597,O

2001 485.3 1455806 6

2002 474,1 1422149.4
2003 459,8 1379257.8
2004 466.5 139S5S6_9

2005 474.4 1435211,3
2006 4A2.5 1447494.4

2007 476.4 1430466.0
2008 494,2 1482465.9

2009 501.€ r505383,€
2010 512,8 1538496_3

vo ume verschil
cptie I oplie 2 ootte 3

I1 17032,4 34967,1 51999,S

T2 34967.1 57884,9 74917 (
T3 57884,5 90997,5 108030.:

TO T1 Í2 T3

volume
Àk2 ak2 vak 2+1

1 200€ 2047 2004 2009 25273 € 44.228 € 88.456
2006 2008 2009 2010 61283 € 101.246 € 214.491

3 2001 200€ 2009 2A1A 74316 € 137.052,86 € 274.105,72
€ 326.r85,81

aal

volume
verschil (Ín
T0)

kosten
pro€fvak
nÍ.2 (€)

kosten

Proelvak
ní.1 + nr.2

2001 1430466
2008 1442466 52000
2009 1505384 74914
2010 1538496 108030

Íotaal 78316 € 137 053 € 274106


