


Het kan inderdaad heel goed zijn dat in deze fase 4 voor de eigen opwek SDE subsidie verstrekt zal 
worden. Wij begrijpen dat onze monitoringkosten dan niet meer subsidiabel zijn vanuit de DEI 
regeling. Wij zullen u tijdig informeren wanneer het tijdstip is aangebroken dat voor de eigen opwek 
SDE subsidie wordt verstrekt.  
 
Antwoord 2b: 
In onderstaande tabel vindt u de verdeling van de totale kosten over de 4 werkpakketten. Voor het 
werkpakket 4: ‘demonstratie en werking’ is een totaal aan € 50.000 begroot (€ 35.000 
monitoringskosten en € 15.000 inhoudelijke advieskosten). 
 

 
 
 
Uw vraag 3: 
In de begroting zijn de meeste kosten in categorie A4 (verbruikte materialen en hulpmiddelen) 
opgenomen. Volgens ons zouden deze kosten bij A3 (aangeschafte machines en apparatuur) moeten 
worden opgenomen. Waarom is gekozen voor categorie A4? 
Ons antwoord 4: 
In de begroting zijn de kosten voor de fabricage van de nieuwe composieten waterkrachtcentrale en 
de kosten voor alle benodigden om deze centrale te plaatsen bij de sluis Bosscherveld opgenomen bij 
de post voor verbruikte materialen en hulpmiddelen. Reden is dat deze nieuwe composieten 
waterkrachtkrachtcentrale nog bestaat en tijdens de projectperiode wordt gefabriceerd. De turbines 
worden ontwikkeld en gefabriceerd in Medemblik en daarna getoetst op hun werking. Mocht de 
fabricage mislukken of de werking niet aangetoond worden dan wordt opnieuw begonnen en wordt 
een nieuwe turbine ontwikkeld en gefabriceerd. De turbines worden dus niets off-the-shelf als 
apparatuur aangeschaft. Wij zien de kosten daarom als verbruikskosten. Hetzelfde geldt voor de 
kosten ter plaatse. Ook daar worden de materiaalkosten benoemd om bij de sluis Bosscherveld alles 
in gereedheid te brengen om de vijzelturbines te plaatsen, te installeren en in gebruik te nemen. 
 
Onze keuze om de kosten onder deze post onder te brengen is tijdens het opstellen van de aanvraag 
bekrachtigd door één van uw adviseurs tijdens een telefonisch consult waarin wij de begroting met 
hem hebben doorgesproken. 
 
 
Uw vraag 4: 
Bij A6 (derden) is een bedrag van € 750.000 opgenomen voor leges /vergunningen. Kunt u dit bedrag 
nader onderbouwen/toelichten. 
Ons antwoord 4: 
Wij hebben in de periode tussen uw vragen en onze beantwoording de kosten verzameld om deze 
post te onderbouwen. Onder de post ‘leges/vergunningen’ vallen de kosten: 



1. Die nodig zijn om de vergunningen aan te vragen (het betreft alle ontwerpkosten, 
tekeningen, constructieberekeningen, detailtekeningen en architectkosten 

2. Die in rekening worden gebracht door Rijkswaterstaat en de gemeente voor het afgeven van 
de vergunningen en de legekosten 

 
De verzameling van deze kosten resulteert in onderstaand overzicht: 
 
Reeds gemaakte voorbereidingskosten t/m 2014: 

• ontwerpkosten, tekeningen, 
constructieberekeningen, detailtekeningen en 
architectkosten 

€ 500.000 

Nog te maken voorbereidingskosten vanaf 1 april 2015 
• ontwerpkosten, tekeningen, 

constructieberekeningen, detailtekeningen en 
architectkosten 

• Nog te maken leges/vergunningen 

 
€ 224.000 
 
 
€   26.000 

Totaal € 750.000 
 
Wij realiseren ons nu, verbouwereerd, dat wij kosten hebben opgevoerd die reeds gemaakt zijn. Als 
deze kosten niet subsidiabel zijn, hebben wij een te hoge begroting ingediend. Mocht dat zo zijn, dan 
voegen wij daarom nu bij:  

1. Aangepast Projectplan, per 26 januari 2015 
2. Aangepast Projectbegroting, per 26 januari 2015. 

 






