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Geachte heer
Op 6 januari 2021 hebben wij een besluit genomen op uw Wob-verzoek betreffende het TTC.
Tegen dit besluit heeft u op 14 januari 2021 bezwaar gemaakt. Op 5 februari 2021 hebben wij
per e-mail uw aanvullend verzoek tot het verstrekken van informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen ten opzichte van de volgende documenten zoals
die in de inventarislijst van het besluit van het eerste Wob-verzoek staan genummerd.
Het gaat dan om de documenten: 16, 17, 24, 60, 78 t/m 106, 114 t/m 116, 119 t/m 121, 127
en 136. Daarnaast verzoekt u om de zwartgemaakte gegevens in de documenten 146 en 173
alsnog openbaar te maken. Ook zou u het op prijs stellen dat weigering van openbaarmaking,
per onderdeel wordt gemotiveerd. U gaf aan dat als wij hier aan tegemoet kunnen komen, u
uw bezwaar zou willen intrekken.
Wettelijk kader
- Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt
in deze wet en de daarop rustende bepalingen verstaan onder document: een bij een
bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.
-

Ingevolge artikel 2, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt een
bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet
bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen
belang van openbaarheid van informatie.

-

Ingevolge artikel 3, eerste lid, kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of
een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst
of bedrijf.

-

Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover het bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

-

Ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover dit persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van
hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens tenzij de verstrekking
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

-

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b blijft het verstrekken van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen.

-

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e blijft het verstrekken van
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang
van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

-

Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g blijft het verstrekken van
informatie achterwege voor zover dit het voorkomen van onevenredige bevoordeling
of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel derden betreft.

-

Ingevolge artikel 11, eerste lid, blijft het verstrekken van informatie achterwege voor
zover dit persoonlijke beleidsopvattingen uit documenten ten behoeve van intern
beraad betreft.

Procedure en overwegingen
De gevraagde documenten die wij helaas niet openbaar konden maken, zijn over het
algemeen documenten die niet door de Provincie zijn geproduceerd, maar die wij van derden
hebben ontvangen. De 2 belangrijkste redenen om documenten soms niet openbaar te
maken, zijn:
 Documenten bevatten commercieel gevoelige bedrijfsgegevens en/of
persoonsgegevens en zijn in vertrouwen aan de Provincie verstrekt.
 Documenten zijn na het vragen van een zienswijze door de verstrekker bestempeld
als “niet vrijgeven”.
Wij hebben de gevraagde documenten nogmaals bekeken of die in de tijd gezien alsnog
(gedeeltelijk) openbaar gemaakt konden worden. Ook hebben wij aan TTC-GD B.V. een
zienswijze gevraagd voor een heroverweging. TTC-GD B.V. heeft een heroverweging gedaan
en ziet echter geen aanleiding om nu een andere mening te hebben door (delen van) de ter
discussie staande documenten alsnog vrij te geven. Het bedrijf heeft ons verzocht geen
aanvullende informatie uit de als vertrouwelijk ter beschikking gestelde documenten vrij te
geven.
De Provincie respecteert deze zienswijze, maar heeft per document toch nog een eigen
afweging gemaakt. Daarbij hebben wij overwogen of openbaarmaking van een document
derdebelangen onevenredig zou kunnen schaden. Eind januari 2021 hebben we de subsidie
aan TTC-GD B.V. vastgesteld op nihil en besloten het voorschot dat verleend is, volledig
terug te vorderen. Ook met dit feit is rekening gehouden bij de heroverweging van het wel of
niet openbaar maken van de documenten (zie artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b).
Hieronder gaan we in op de specifieke documenten:
De documenten 16, 17, 24, 60, 78 t/m 106, 114 t/m 116, 119 t/m 121, 127 konden we helaas
niet openbaar maken, ingevolge:
1. artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c. Het betreft bedrijfs- en fabricage gegevens
die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld, en/of
2. artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g. Ter voorkoming van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen
of rechtspersonen dan wel derden.
Deze documenten zijn in vertrouwen aan de Provincie verstrekt en/of na zienswijze van de
verstrekker (TTC-GD BV) als vertrouwelijk bestempeld.
Bij deze documenten bevinden zich een 12-tal mails die we na heroverweging alsnog (deels)
openbaar zullen maken (documenten 60, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 101. 104, 119 en 121).

Behoort bij brief met zaaknummer: 30494

2

Echter de bijlagen die bij de mails horen en een eigen nummer hebben in de lijst, kunnen we
niet openbaar maken ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c zoals hierboven
beschreven.
Document 136 is destijds niet openbaar gemaakt ingevolge artikel 11, eerste lid (documenten
hoeven niet openbaar te worden als het persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van
intern beraad betreft). Dit is intern nogmaals overwogen, waarna wij hebben besloten om het
document alsnog openbaar te maken.
Document 146 is gedeeltelijk openbaar gemaakt. Voor dit document is zienswijze gevraagd
bij de opsteller Deloitte, mede opdrachtgever Stimulus en bij TTC-GD B.V. Sommige delen
zijn niet openbaar gemaakt ingevolge artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c (het betreft
bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld). Hier is TTC-GD B.V. ook gevraagd om een
heroverweging. Ook hier ziet het bedrijf geen aanleiding om hun mening te wijzigen gelet op
bovenstaande uitzonderingsgrond.
Tenslotte document 173, dit is gedeeltelijke openbaar gemaakt. Het eigenlijke rapport is bijna
volledig openbaar gemaakt. Het voornaamste deel dat niet openbaar is gemaakt, zijn de
bijlagen aan het einde van het document. In deze bijlagen staan detaillijsten van facturen en
urenstaten van TTC-GD B.V. Deze delen van dit document 173 zijn niet openbaar gemaakt
ingevolge:
1. artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c (het betreft bedrijfs- en fabricage gegevens
betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid
zijn meegedeeld),
2. artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b (het belang van openbaarheid weegt niet op
tegen de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen), en
3. artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e (het belang van openbaarheid weegt niet op
tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).
4. Tevens is er een deel weggelakt omdat deze informatie geen betrekking heeft op het
Wob-verzoek.
Ook hier is TTC-GD B.V. gevraagd om een heroverweging. Ook hier ziet TTC-GD B.V. geen
aanleiding om hun mening te wijzigen gelet op bovenstaande artikelen.
Na onze heroverweging hebben wij een overzicht gemaakt. Voor dit overzicht is uit de
oorspronkelijke inventarislijst een lijst gemaakt met daarin de selectie van de documenten die
in het aanvullende Wob-verzoek worden genoemd.
Bij ieder document is aangeven of het O (openbaar) GO (Gedeeltelijk openbaar) of NO (Niet
openbaar) is. Bij de documenten die gedeeltelijk of niet openbaar (GO en NO) zijn, is er
aangegeven waarom het document gedeeltelijk of niet openbaar is. M.a.w. op grond van welk
artikel van de Wob de afweging is gemaakt om de documenten niet (volledig) openbaar te
maken.
Er is een kolom met opmerkingen toegevoegd dat per document extra details aangeeft,
bijvoorbeeld:
 of een stuk alsnog (gedeeltelijk) openbaar is gemaakt;
 verwijzing naar document waar staat dat een geleverd document in vertrouwen aan
de provincie is gegeven;
 verwijzing naar zienswijze.
Besluit:
Uitgangspunt van de Wob is dat informatie openbaar is, tenzij er sprake is van één van de
weigeringsgronden van artikel 10 of 11 van de Wob. In dit geval is er in verschillende
documenten sprake van dergelijke weigeringsgronden. De betreffende passages zijn zwart
gelakt.
Documenten 60, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 101. 104, 119 en 121 zullen alsnog (deels)
openbaar worden gemaakt. Document 136 zal geheel openbaar worden gemaakt. De andere
documenten kunnen helaas ook na de heroverweging niet openbaar worden gemaakt, omdat
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ze commercieel gevoelige bedrijfsgegevens bevatten en in vertrouwen aan de Provincie zijn
verstrekt.
Wij hopen en verwachten dat wij met dit gewijzigde besluit (grotendeels) tegemoet komen
aan uw bezwaren. Wij vernemen graag schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze
brief of u uw bezwaarschrift d.d. 14 januari 2021 handhaaft of intrekt.
De te verstrekken informatie
Op grond van uw verzoek hebben wij besloten uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen en u de
gevraagde
informatie te verstrekken voor wat betreft de documenten die de Provincie Zeeland onder zich
heeft. De zwart gemaakte passages hebben betrekking op informatie die op 1 van de
weigeringsgronden van artikel 10 of 11 van de Wob niet openbaar gemaakt hoeven te
worden. Ook hebben wij, gelet op de AVG, persoonsgegevens onleesbaar gemaakt (Wob
artikel 10.1.d).
In de bijgevoegde inventarislijst kunt u ook terugvinden welke documenten openbaar
gedeeltelijk openbaar of niet openbaar worden gemaakt. In de lijst is er aangegeven
ingevolge welk artikel van de Wob de documenten niet (volledig) openbaar zijn gemaakt.
De documenten die nu openbaar worden gemaakt zijn in te zien via
https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/wobverzoeken. Deze brief,
inventarislijst en openbaar gemaakte documenten zijn vooruit verzonden aan Omroep
Zeeland (
).

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

,
Programmamanager Energie en Klimaat.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
Bijlagen:

1. selectie documenten lijst aanvullend WOB verzoek voor publicatie.pdf

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt
de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
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21-2-2019 002 Business Case TTC-GD v11.1 STRESS case
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22-2-2019 Overig Planning TTC-GD scope zie ook PowerPoint liquiditeit
22-2-2019 Planning civiele werken TTC GD tbv ZiS 2 (3)
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x
x

O
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83
84

22-2-2019 NR 6 Liquiditeit TTC-GD
22-2-2019 Liquiditeits positie en planning finale versie 6.2

TTC-GD
TTC-GD

x
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O
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x

85
86

22-2-2019 NR 5 Gedetailleerde begroting infrastructuur
22-2-2019 Begroting infrastructuur TTC-GD VDS

TTC-GD
TTC-GD

x
x

O
NO

x

87
88

22-2-2019 NR 5 gedetailleerde begroting TTC-GD
22-2-2019 Gedetailleerd budget - TTC Grevelingendam 11.1

TTC-GD
TTC-GD

x
x

GO
NO

x
x

89
90

22-2-2019 Nummer 2: Aanvullende vraag VV
22-2-2019 Aanvullende assessment Financieringsteam BT Projects

TTC-GD
TTC-GD

x
x

O
NO

x

91
92

22-2-2019 NR 5 behorend bij projectbegroting
22-2-2019 Begroting infrastructuur TTC-GD VDS

TTC-GD
TTC-GD

x
x

GO
NO

x
x

93

22-2-2019 Aansluiting VDS begroting final

TTC-GD

x

NO

x

94
95

22-2-2019 NR 5 aanvullend projectbegroting
22-2-2019 Aaansluiting begroting Alfen en Enduris

TTC-GD
TTC-GD

x
x

NO

x
x

96

22-2-2019 Offerte trafogebouw -Verhoeff-11172017-1

TTC-GD

x

NO

x

97

22-2-2019 20180621 Offerte Enduris grid aansluiting

TTC-GD

x

NO

x

98
99

22-2-2019 NR 5 aanvulende informatie en detaillering project begroting
22-2-2019 Aansluiting en onderbouwing Antea kosten grooste contract

TTC-GD
TTC-GD

x
x

NO

x
x

GO

GO

NVT mbt WOB verzoek

80

x

x

11 persoonlijke
beleidsopvattingen

TTC-GD

NO

O

10-2-g onevenredige
bevoordeling of benadeling
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x
x
x

10-2-e persoonlijke
levenssfeer

79

NO
NO
NO

10-2-b economische en
financiele belangen overheid

van
ziensw
TTC-GD
x
TTC-GD
x
TTC-GD
x
TTC-GD
x
TTC-GD
x

10-1-c bedrijfs en
fabrieksgegevens

titel
Gedetailleerd budget TTC Grevelingendam tbv overleg EZ
TTC-GD financieel plan DEF (format Toekomstfonds 2017 v14)
Notitie gerealiseerde kosten TTC-GD v1
NR 3 SOK en Overeenkomsten met turbine ontwikkelaars
001 Financieringsplan TTC-GD v1.00 DEF

NO (Niet Openbaar

datum
23-2-2017
6-3-2017
20-3-2017
21-2-2019
21-2-2019

O/GO (Openbaar/
Gedeeltelijk Openbaar

nr
16
17
24
60
78

opmerkingen
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
Mail alsnog openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)

100 22-2-2019 ANTEA grootste opdracht

TTC-GD

x

101 22-2-2019 NR 5 verdere onderbouwing project begroting GRID
102 22-2-2019 E-Systemen onderbouwing offerte

TTC-GD
TTC-GD

x
x

103 22-2-2019 Toewijzing deel engineering systemen

TTC-GD

x

104 22-2-2019 NR 5 aansluiting project begroting
105 22-2-2019 Volledige aansluitingsdocument kosten incl loonkosten

TTC-GD
TTC-GD

x
x

106 22-2-2019 Onderbouwing loonkosten

TTC-GD

114
115
116
119

29-5-2019
29-5-2019
29-5-2019
14-6-2019

Begroting infrastructuur TTC-GD VDS
ZIS 2 toewijzing inclusive aansluiting met projectbegroting
ZiS Cashflow 20190529 def
Toelichting besteding manmaanden en crediteuren TTC
Grevelingendam
120 14-6-2019 Specificatie manmaanden en crediteuren TTC Grevelingendam

NO

x

NO

x
x

NO

x

NO

x
x

x

NO

x

TTC-GD
TTC-GD
TTC-GD
TTC-GD

x
x
x
x

NO
NO
NO

x
x
x

TTC-GD

x

NO

x

121 14-6-2019 RE: Toelichting besteding manmaanden en crediteuren TTC
PZ
Grevelingendam
Overzicht uitgaven spuiklaar en bezoekersklaar maken stromingsgoten
127
10-7-2019 TTC Grevelingendam
BTP
136 13-8-2019 [19421747] Communicatie TTC (concept woordvoeringslijn)
146 12-11-2019 [19430000] Definitef rapport Deloitte ivm Tidal Technology Center
Grevelingendam

x

173 29-9-2020 20029756 rapportage project TTC Grevelingendam ref 19006324

TTC-GD

GO

GO

Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail alsnog gedeeltelijk openbaar
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 58)
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
Mail alsnog openbaar

O

Mail van TTC-GD vertrouwelijke
stukken (zie mail docnr 119)
Mail alsnog openbaar

O

x

zienswijze TTC-GC: Niet vrijgeven
NO

x

x

O
GO

X

x

GO

X

X

X

X

alsnog openbaar
Zienswijze TTC-GD, Deloitte en
Stimulus; delen met bedrijfs en
fabrieksgegevens niet openbaar
niet openbaar in bijlage staan
detaillijsten van facturen en
urenstaten van TTC-GD

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@bt-projects.com>
donderdag 21 februari 2019 22:12

Categorieën:

zienswijze vragen; Categorie Oranje

NR 3 SOK en Overeenkomsten met turbine ontwikkelaars
Deepwater.pdf; Nijhuis.pdf; Water Power Turbines.PDF; Water 2 Energy.pdf

Beste
In de bijlage de eerste getekende SOKS van de Samenwerkingsovereenkomsten.
groet
eerste deel

ing.
MBA
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects Projects & Finance [
@bt-projects.com ]
+31-6-

1

|

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Categorieën:

Beste

vrijdag 22 februari 2019 02:47

@bt-projects.com>

NR 6 Liquiditeit TTC-GD
Liquiditeits positie en planning finale versie 6.2.pdf
zienswijze vragen; Categorie Oranje

,

Hierbij de liquiditeitsbegroting van het TTC-GD op korte en middellange termijn.
met vriendelijke groet

ing.
MBA
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects Projects & Finance [ mailto:
]

1

|

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Categorieën:

vrijdag 22 februari 2019 03:13

@bt-projects.com>

NR 5 Gedetailleerde begroting infrastructuur
Begroting infrastructuur TTC-GD VDS.pdf
zienswijze vragen; Categorie Oranje

Beste
Het laatste vertrouwelijke stuk.
groet
ing.
MBA
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects Projects & Finance [ mailto:

1

|

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Categorieën:

vrijdag 22 februari 2019 04:28

@bt-projects.com>

NR 5 gedetailleerde begroting TTC-GD
Gedetailleerd budget - TTC Grevelingendam 11.1.pdf
zienswijze vragen; Categorie Oranje

Vertrouwelijk
Twee business cases onderbouwd op onderstaande uitgangspunten met de verschillen tussen de twee scenarios
Publiek
en privaat
De turbine verklaart het grote verschil, de overige zaken zijn de kosten van kleine upgrades om meet impact te
creeeren.
groet,

ing.
MBA
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects Projects & Finance [ mailto:
]
+

1

|

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Categorieën:

vrijdag 22 februari 2019 13:25

@bt-projects.com>

Nummer 2: Aanvullende vraag VV
Aanvullende assessment Financieringsteam BT Projects.pdf
zienswijze vragen

Naar aanleiding van telefonisch overleg; hierbij nadere toelichting op het assessment Vreemd Vermogen.
1 UBO dossier documenten
- > 2 Update vreemd vermogen c.a.
3 SOKS (Samenwerkingsverbanden)
4 Business plan
5 Begroting Infrastructuur
6 Liquiditeits plan tot afbouw TTC-GD
groet

ing.
MBA
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects Projects & Finance [ mailto:
]
+

1

|

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
Categorieën:

vrijdag 22 februari 2019 14:02

@bt-projects.com>

NR 5 behorend bij projectbegroting
Begroting infrastructuur TTC-GD VDS.pdf; Aansluiting VDS begroting final.pdf
zienswijze vragen

Beste
Naar aanleiding van telefonische vraag
Aansluiting en onderbouwing Begroting infrastructuur
Dit is een onderbouwd bedrag van

Euro. Voor de zekerheid ook nog begroting verstuurd.

ing.
MBA
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 22 februari 2019 14:19

@bt-projects.com>

NR 5 aanvullend projectbegroting
Aaansluiting begroting Alfen en Enduris.pdf; Offerte trafogebouw Verhoeff-11172017-1.pdf; 20180621 Offerte Enduris grid aansluiting.pdf

Categorieën:

zienswijze vragen

,
Hierbij aanvullende informatie nav project begroting.
Inclusief onderbouwing en offertes van Enduris en Alfen. Deze kosten zijn nog exclusief aansluitingen HS-systeem.
Totaal bedrag

Euro

ing.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 22 februari 2019 14:33

@bt-projects.com>

NR 5 aanvulende informatie en detaillering project begroting
Aansluiting en onderbouwing Antea kosten grooste contract.pdf; ANTEA grootste
opdracht.pdf

Categorieën:

zienswijze vragen

Beste
Hierbij de onderbouwing van de kosten en aansluiting op de project begroting Betreft Engineering ANTEA.
Antea offerte/contract is meegestuurd ter onderbouwing.
Waarde

Euro.

ing.
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@bt-projects.com |

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 22 februari 2019 15:03

@bt-projects.com>

NR 5 verdere onderbouwing project begroting GRID
E-Systemen onderbouwing offerte.pdf; Toewijzing deel engineering systemen.pdf

Categorieën:

zienswijze vragen; Categorie Oranje

,
Nadere onderbouwing en aansluiting Grid kosten
Zie blauw gedeelte in offerte (2x)
Momenteel lopen er onderhandelingen betreffende een versobering (minimaal
Begrotingsonderdeel

) Onvoorzien.

Euro

ing.
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1
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Categorieën:

vrijdag 22 februari 2019 15:41

@bt-projects.com>

NR 5 aansluiting project begroting
Volledige aansluitingsdocument kosten incl loonkosten.pdf; Onderbouwing
loonkosten.pdf
zienswijze vragen

Beste
Hierbij de laatste onderbouwing van de projectkosten de loonkosten
(bruin gearceerd in raming)
Van de totale begroting is nu bijna
(telefonisch overleg)

miljoen in detail onderbouwd. Het doel was tussen de

miljoen

Dit is gehaald.
In het kader van de tijd ga ik nu verder met een laatste openstaande actie.

ing.
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Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 14 juni 2019 13:12

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Toelichting besteding manmaanden en crediteuren TTC Grevelingendam
Specificatie manmaanden en crediteuren TTC Grevelingendam.pdf

Categorieën:

zienswijze vragen

Beste
Voor het gesprek van maandagmiddag met Jo-Annes de Bat is het noodzakelijk dat jullie inzage hebben in de kosten die TTC GD
heeft gemaakt.
In de bijlage vinden jullie 2 overzichten:
De besteding in manmaanden van onze partners en collega’s, inclusief uitgekeerde bedragen/salarissen;
De kosten die wij overeen zijn gekomen met onze crediteuren, inclusief een inschatting tot september 2019.
Met uiteraard het verzoek om deze persoons gegevens vertrouwelijk te behandelen.
Als er nog vragen zijn, bel gerust.
Met vriendelijke groet,

1

