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Middelburg, 7 juli 2020
Geachte voorzitter,
Het is initiatiefnemer BT Projects niet gelukt om de benodigde financiering te vinden om het Tidal
Technology Center aan de Grevelingendam af te bouwen. Dit heeft als gevolg dat de door
Rijkswaterstaat verleende vergunning per 1 juli 2020 is ingetrokken en dat tevens niet voldaan kan
worden aan de voorwaarden van de Provinciale subsidie (bijdrage Zeeland in Stroomversnelling van
EZK). In de huidige situatie zullen we samen met Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en andere betrokken partijen op zoek moeten gaan naar een oplossing voor de (onvoltooide)
locatie op de Grevelingendam. Daarnaast moeten we het subsidietraject met TTC GD BV (een separate
dochteronderneming van ontwikkelaar BT Projects) zorgvuldig afwikkelen.
De Flakkeese Spuisluis is een belangrijke schakel voor de waterkwaliteit in de Grevelingen. Door de
werkzaamheden aan het Tidal Technology Center (TTC) zou de sluis tijdelijk niet gebruikt kunnen worden
om water te spuien. Na realisatie van het testcentrum zou de sluis een meervoudige functie krijgen: naast
water doorlaten ook testen van getijdeturbines en het opwekken van duurzame energie. Het is de vraag
of deze combinatie in de huidige marktomstandigheden nog mogelijk is. Daarom zal het
Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van Rijkswaterstaat een marktverkenning uitvoeren die voor het eind van
dit jaar moet leiden tot een beslissing over de toekomst van deze locatie als test- en/of productielocatie
voor getijde energie.
Voor de waterkwaliteit in de Grevelingen is het van belang dat de sluis weer kan gaan spuien. Dit kan
door de stilgelegde bouwwerkzaamheden af te ronden of door alles weg te halen en de spuisluis weer in
de oorspronkelijke staat te herstellen. Een beslissing hierover hangt ook samen met de hiervoor
genoemde marktverkenning. Als er voor het eind van het jaar geen zicht is op een partij die de
werkzaamheden wil afronden en het centrum wil gaan exploiteren zal de locatie door Rijkswaterstaat in
principe weer geschikt worden gemaakt om te spuien.
Wij gaan in gesprek met alle betrokken partners, waaronder de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
om er voor te zorgen dat we als overheden gezamenlijk, maar vanuit de eigen verantwoordelijkheden
blijven optrekken. De Provinciale insteek is om eerst een oplossing te vinden voor de niet volledig
afgebouwde locatie in de Grevelingendam. Geschat wordt dat voor het afronden van de werkzaamheden
tussen de 3 en 4 miljoen Euro extra investeringen nodig zijn. We zijn ons er van bewust dat hiervoor
mogelijk aanvullende financiering van de overheid nodig is. Of die kosten nodig zijn, hoe hoog ze precies
zijn en hoe de kosten verdeeld worden hangt ook weer samen met de uitkomsten van het
marktonderzoek. We zullen u hierover later dit jaar nader informeren.
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De Provincie heeft aan TTC GD BV een subsidie verleend van € 4,1 miljoen waarvan € 3,7 miljoen als
voorschot is uitgekeerd. De subsidietermijn is op 1 juli 2020 afgelopen en nu de afgesproken prestatie, de
bouw van een testcentrum, niet (volledig) gerealiseerd is, zal naar waarschijnlijkheid (een deel van) het
verleende voorschot terug gevorderd moeten worden. We hebben TTC GD BV inmiddels verzocht om de
nodige gegevens aan te leveren, zodat de subsidie definitief vastgesteld en afgerekend kan worden.
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