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Geachte mevrouw -

Ingevolge uw opdracht d.d. 11 juli 2019 tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot 
de door de provincie Zeeland verstrekte subsidie in het kader van het investeringsprogramma 'Zeeland rn 
Stroomversnelling' voor het project Tidal Technology Center Grevenlingendam, rapporteren wij u hierbij 
over de feitelijke bevindingen die resulteren uit deze werkzaamheden. 

1. Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 

Opdracht 
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het subsidieproject 
Tidal Technology Center Grevenlingendam. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel inzicht 
te verschaffen in een aantal aspecten met betrekking tot het project Tldal Technology Center 
Grevenlingendam, voordat een besluit wordt genomen over de betaling van een extra subsidievoorschot 
door de provincie. De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn overlegd met de beoogde gebruiker, 
de provincie Zeeland. 

Verantwoordelijkheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden'. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Verder hebben 
wij de onafhankelijksheidsregels van de Verordening inzake onafhankelijkheid accountants bij assurance
opdrachten (VIO) in acht genomen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend 
en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel. 

Werkzaamheden 
In dit rapport is een beschrijving van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke 
bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor de 
verstrekte provinciale subsidie aan het project Tidal Technology Center Grevenlingendam. Ook geven wij 
geen zekerheid over de getrouwheid van de aan ons in het kader van de opdracht verstrekte informatie. Eén 
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en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot de getrouwheid van het 
daarin opgenomen cijfermateriaal kan worden ontleend. 

De toereikendheid en geschiktheid van de te verrichten werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de 
beoogde gebruiker van deze rapportage met wie deze werkzaamheden zijn overeengekomen. Derhalve doen 
wij geen uitspraak over de toereikendheid en geschiktheid van de verrichte werkzaamheden in relatie tot 
het doel waarvoor deze worden verricht, noch voor elk ander doel. 

In de opdrachtbevestiging van 11 juli 2019 zijn wij de volgende werkzaamheden overeengekomen: 

1. Wij stellen vast dat de aanvraag van een extra subsidievoorschot is onderbouwd met een gespecificeerd
overzicht van subsidiabele opbrengsten- en kosten. 

2. Wij stellen vast dat de specificatie van de subsidiabele opbrengsten- en kosten is voorzien van een 
onderbouwing (bijvoorbeeld een urenregistratie, gehanteerde tarieven, prestatielevering etc.). Voor 
zover relevant zullen wij deze onderbouwing(en) in de rapportage danwel in een bijlage opnemen. 

3. Wij stellen vast dat de opzet en samenstelling van de subsidiebegroting, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikkingen, in overstemming is met door de TICG B.V. opgestelde specificatie van 
opbrengsten en kosten. 

4. Wij stellen vast dat de door TICG B.V. opgestelde uitgebreide beschrijving aandeelhouders en 
belanghebbenden in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van Koophandel. 

5. Wij stellen vast dat het door TICG B.V. opgestelde overzicht met leningen van haar partners met 
vermelding van voorwaarden, condities en bedragen in overeenstemming is met de onderliggende 
contracten. 

6. Wij stellen vast dat er een liquiditeitsprognose inclusief onderbouwing aanwezig is tot en met de beoogde 
oplevering van het project. Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing in de rapportage danwel in 
een bijlage opnemen. 

Wij hebben de conceptrapportage, in het kader van hoor en wederhoor, voorgelegd aan het management 
van TIC Grevelingendam B.V. Wij hebben de reactie van de directie als bijlage VII bij onze rapportage
gevoegd. Wij merken naar aanleiding van deze reactie nog het volgende op: 

• Een aantal keren wordt in de reactie gesproken over controle (door Deloitte), Wij hebben echter, 
zoals met u overeengekomen en vermeld in onze opdrachtbevestiging geen controle-opdracht 
uitgevoerd, maar een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. 

• Wij trekken geen conclusies en hebben geen aanbevelingen gedaan zoals hun reactie wellicht doet 
vermoeden. De in de reactie vermelde conclusies en aanbevelingen zijn dan ook niet onze 
conclusies en aanbevelingen. 

• Wij hebben de directie niet geadviseerd over te maken correcties in de financiële administratie. Wij
hebben de directie er op gewezen dat de in het van hen ontvangen overzicht (opbrengsten en 
kosten ZIS project TIC GD BV), kosten zijn begrepen waarvan de facturen zijn gericht aan andere 
entiteiten dan de gesubsidieerde entiteit. Wij hebben verder, anders dan in de reactie wordt 
gesuggereerd ("tot tevredenheid van Deloitte"), geen inhoudelijk oordeel over de correcties dan wel 
tevredenheid daarover geuit. 
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2. Project Tidal Technology Center 

Het project Tidal Technology Center Grevenlingendam heeft als doelstelling het faciliteren en verder 
ontwikkelen van de getijdenenergie in de energiesector. De subsidie is toegekend voor de bouw van een 
testfaciliteit in de Grevelingendam. Wanneer de testfaciliteit is afgebouwd kunnen technologieontwikkelaars, 
kennisinstellingen en overheden getijdenturbines innoveren, testen en ervaring opdoen. 

Om het project te realiseren heeft Tidal Technology Center Grevelingendam B.V. (TTC GD B.V.) in 2017 een 
subsidieaanvraag ter grootte van€ 4,1 mln. bij de provincie Zeeland ingediend binnen het investerings
programma 'Zeeland in stroomversnelling'. De provincie Zeeland heeft op 16 januari 2018 via een 
subsidiebeschikking de subsidie van€ 2.500.000 toegekend aan TTC Grevelingendam B.V. 
Eind 2018 is er door TTC GD B.V. een aanvullende subsidieaanvraag ter grootte van€ 1,6 mln. bij de 
provincie Zeeland ingediend. De provincie Zeeland heeft de aanvullende subsidieaanvraag positief 
beoordeeld en beschikt in de brief van d.d. 26 februari 2019. Hiermee bedraagt de totale verstrekte 
subsidiebijdrage door provincie aan TTC Grevelingendam B.V. € 4,1 mln. Hiervan is inmiddels€ 3, 7 mln. aan 
voorschotten uitbetaald. 

3. Beantwoording onderzoeksvragen 

In dit hoofdstuk beantwoorden wij de onderzoeksvragen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van dit rapport. 

Ad 1. Wij stellen vast dat de aanvraag van een extra subsidie voorschot is onderbouwd met een 

gespecificeerd overzicht van subsidiabele opbrengsten- en kosten. 

Wij hebben vastgesteld dat TTC Grevelingendam BV een gespecificeerd overzicht heeft opgesteld, gedateerd 
26 augustus 2019 (zie bijlage II). Een gecomprimeerd overzicht hiervan is als bijlage opgenomen (zie 
bijlage I). 

Wij hebben vastgesteld dat de kostensoorten zoals opgenomen in dit overzicht overeenstemmen met de 
kostensoorten zoals opgenomen in de projectbegroting op basis waarvan de provincie Zeeland op 
26 februari 2019 de subsidiebeschikking heeft afgegeven. 

Wij hebben vastgesteld dat in de kolom met de werkelijke kosten tot en met 30 juni 2019 geen onderscheid 
wordt gemaakt in (mogelijk) wel en niet subsidiabele kosten. 

Ad 2. Wij stellen vast dat de specificatie van de subsidiabele opbrengsten- en kosten is voorzien 

van een onderbouwing (bijvoorbeeld een urenregistratie, gehanteerde tarieven, 

prestatielevering etc.). Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing(en) in de rapportage 

danwel in een bijlage opnemen. 

Wij rapporteren onderstaand onze feitelijke, meer generieke bevindingen. Dit zijn bevindingen die op 
meerdere kostensoorten betrekking kunnen hebben. 
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Wij hebben in bijlage V bij ons rapport per kostensoort een nadere specificatie opgenomen, in de vorm van 
de bedragen per leverancier. Daarbij hebben wij onze feitelijke bevindingen gerapporteerd en daarbij kan 
een of meerdere van onderstaande feitelijke bevindingen op de specifieke kostensoort van toepassing zijn. 

• Zoals opgemerkt bij onderzoekvraag 1 is er in het overzicht van werkelijke kosten tot en met 
30 juni 2019 geen onderscheid gemaakt in wel/niet subsidiabele kosten. Wij hebben (dan ook) geen 
werkzaamheden verricht aangaande de subsidiabiliteit van kosten. 

• Wij hebben vastgesteld dat de door TTC Grevelingendam B.V. in de specificatie vermelde kosten 
van het ZIS-project in eerste instantie voor een deel bij verschillende andere entiteiten dan TTC 
Grevelingendam B.V (te weten■■■■■■■■■■, Blue Turbines B.V en 

waren verantwoord. Dit laat TTC Grevelingendam B.V. zien in de door haar 
verstrekte specificatie (zie bijlage II). De hieraan ten grondslag liggende facturen waren ook gericht 
aan die entiteiten. 

• Wij hebben vastgesteld dat het management vervolgens door middel van memoriaalboekingen de 
kosten die betrekking hebben op het ZIS-project vanuit de andere entiteiten heeft overgeboekt naar 
de administratie van TTC-Grevelingendam B.V. De correcties zijn gedaan via de verschillende 
rekening-courantverhoudingen tussen de gelieerde entiteiten. 

• Wij hebben vastgesteld dat na deze correcties het door TTC Grevelingendam BV opgestelde 
overzicht met een totaalbedrag van (€ 7.210.059) aansluit op de ons overlegde administratie 
(Spilanalyse over het jaar 2017 t/m 2019 met projectcode 06SVZ#l). 

• Wij hebben vastgesteld dat bij de onderbouwing van de facturen documentatie zit die op naam 
gesteld is van andere entiteiten (bijvoorbeeld onderliggende overeenkomsten met leveranciers). 

• Wij hebben vastgesteld dat de omschrijving op een aantal verantwoorde facturen verwijst naar 
verrichte werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de aanvang van de door de provincie beschikte 
subsidieperiode (1 februari 2017 tot en met 31 december 2019). 

• Wij hebben vastgesteld dat de in de specificatie opgenomen kosten voor een deel bestaan uit inleen 
van personeel. Wij hebben vastgesteld dat niet in alle gevallen op de facturen de bestede uren en 
het uurtarief worden vermeld. Soms wordt op de facturen verwezen naar een specificatie die zich 
niet achter de factuur bevindt. Eveneens hebben wij vastgesteld dat in de aan de facturen ten 
grondslag liggende overeenkomsten een uurtarief wordt vermeld (van € 149) zonder dat daarbij is 
aangeven of dit tarief in- of exclusief omzetbelasting is. Facturering heeft in die situaties 
plaatsgevonden tegen het in de overeenkomst opgenomen tarief exclusief omzetbelasting. 

• Wij hebben vastgesteld dat onder de kosten inleen van personeel facturen zijn opgenomen met 
betrekking tot reiskosten declaraties. Wij hebben vastgesteld dat op de facturen een totaalaantal 
kilometers wordt vermeld met betrekking tot een periode. Een specificatie van de gereden 
afstanden, wanneer er gereden is en naar welke locaties bevindt zich niet achter de overlegde 
facturen. 
Deze kilometers worden in rekening gebracht tegen een bedrag van € 0,38 per kilometer exclusief 
btw. We hebben vastgesteld dat in de hieraan ten grondslag liggende overeenkomsten tussen de 
partijen een tarief van € 0,38 inclusief btw is vermeld. 

• Ons is meegedeeld door de controller a.i. dat vanaf begin 2018 de aandeelhouders en de partners 
(partners zijn als interim functionarissen werkzaam of werkzaam geweest voor het project TTC 
Grevelingendam B.V. en uitten zich via de site van BT-projects vaak als 'partner BT-projects') de 
gewerkte uren voor TTC Grevelingendam B.V. niet meer hebben gefactureerd. Naar ons is 
medegedeeld door de controller a.i. is er door de aandeelhouders en partners een totaalopgave van 
de gewerkte uren met betrekking tot die periode aan de algemeen directeur a.i. verstrekt, leidend 
tot een totaalbedrag van€ 1.261.986 aan kosten. Wij hebben vastgesteld dat via een 
memoriaalboeking voor een bedrag van ( 1.261.986 aan kosten is verantwoord voor het ZIS
project voor deze naar ons is meegedeeld gemaakte, maar nog niet gefactureerde uren. Wij hebben 
naast de memoriaalboeking geen nadere onderbouwing van dit bedrag ontvangen. 
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• Wij hebben vastgesteld dat in een aantal gevallen de kosten volgens de facturen verdeeld worden 

over meerdere projecten, waaronder het 21S-project. 
• Wij hebben vastgesteld dat facturen van eenzelfde leverancier binnen eenzelfde kostensoort volgens 

verschillende verdeelsleutels worden doorbelast aan de verschillende projecten, waaronder het 215-

project. 

Ad 3. Wij stellen vast dat de opzet en samenstelling van de subsidiebegroting, zoals opgenomen 

in de subsidiebeschikkingen, in overstemming is met door de TTC Grevelingendam e.v. 

opgestelde specificatie van opbrengsten en kosten. 

Wij hebben vastgesteld dat de provincie Zeeland op 26 februari 2019 een subsidiebeschikking heeft 

verstrekt gebaseerd op de, in de subsidiebeschikking opgenomen, 'gedetailleerde begroting TTC-GD bij 

provinciale aanvraag' ('Financieel Overzicht' als bijlage van de subsidiebeschikking). We hebben vastgesteld 

dat de hierin opgenomen totale begrote subsidiabele kosten ( 8.204.945 bedragen die, zoals uit het 

overzicht (bijlage I) blijkt, uit diverse kostensoorten bestaan. 

Wij stellen vast dat op 28 augustus 2019 een 'Overzicht toewijzing 215 gesplitst' versie 2,0 gedateerd op 

26-08-2019 door de provincie is ontvangen sluitend met een totaal aan werkelijke kosten 215 van 

( 7.210.059,87. Dit betreft de doorTTC Grevelingendam B.V. samengestelde specificatie van opbrengsten 

en kosten (zie bijlage II). 

Wij hebben vastgesteld dat de volgorde van de kostensoorten in deze, van TIC Grevelingendam B.V. 

ontvangen specificatie, niet aansluit op de volgorde In de subsidiebegroting maar dat de kostensoorten wel 

allemaal in de specificatie worden vermeld. 

Wij stellen vast dat in de subsidiebegroting bij de beschikking naast de totale begrote projectkosten een 

onderverdeling zichtbaar gemaakt is in projectkosten in 215-1, 215-2, DEI en Aanvullend fonds. Bij de 

ontvangen specificatie met de begrote en werkelijke kosten is alleen het onderdeel 215 opgenomen. De 

werkelijke kosten 215 (per kostensoort) worden zichtbaar gemaakt per entiteit/bedrijf waarop ze in de 

financiële administratie zijn verantwoord en getotaliseerd. 

De ontvangen specificatie vermeldt geen datum c.q. periode waarop de werkelijke kosten betrekking 

hebben. Naar ons is medegedeeld door de controller a.i. betreft het de werkelijke kosten volgens de 

financiële administratie over de periode 1 februari 2017 tot en met 30 juni 2019 op hun projectcode 

'06SVZ#l'. 

Ad 4. Wij stellen vast dat de door TTC Grevelingendam e.v. opgestelde uitgebreide beschrijving 

aandeelhouders en belanghebbenden in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van 

Koophandel. 

Wij hebben vastgesteld dat de vermelde gegevens in de uitgebreide beschrijving aandeelhouders in 

overeenstemming is met de vastgelegde registratie bij de Kamer van Koophandel. 
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Ad 5. Wij stellen vast dat het door TTC Grevelingendam B.V. opgestelde overzicht met leningen 

van haar partners met vermelding van voorwaarden, condities en bedragen in overeenstemming 

is met de onderliggende contracten. 

Wij hebben van TIC Grevelingendam B.V. geen door haar opgesteld overzicht met leningen van haar 
partners met vermelding van voorwaarden, condities en bedragen ontvangen. Wel hebben wij 
leningovereenkomsten ontvangen. 

Wij hebben vastgesteld dat er leningovereenkomsten tussen Blue Turbines B.V. en TTC Grevelingendam B.V. 
zijn voor een totaalbedrag van € 879.370. De leningbedragen zijn op de bankrekening bij de Triodosbank 
danwel in rekening courant verhouding ontvangen door TTC Grevelingendam B.V. 

Door de controller a.i. van TIC Grevelingendam B.V. is naar aanleiding van deze vraag aangegeven hoe de 
leningen door de partners van Blue Turbines B.V. zijn verstrekt ter financiering van de uiteindelijk verstrekte 
geldleningen aan TIC Grevelingendam B.V. door Blue Turbines B.V. We hebben de vertaling hiervan visueel 
in de bijlage weergegeven (bijlage VI). 

Ad 6. Wij stellen vast dat er een liquiditeitsprognose inclusief onderbouwing aanwezig is tot en 

met de beoogde oplevering van het project. Voor zover relevant zullen wij deze onderbouwing in 

de rapportage danwel in een bijlage opnemen. 

• Wij hebben vastgesteld dat TTC Grevellngendam B.V. een liquiditeitsprognose (Cashflow 2019 versie 28 
augustus 2019) heeft opgesteld over de periode juli 2019 tot en met juni 2020 (zie bijlage III). 

• Wij hebben vastgesteld dat de liquidlteitsprognose start met een positief saldo van€ 58.785,35. Wij 
hebben aan de hand van dagafschrift nummer 60, Bank ten name van Tidal Technology Center 
Grevelingendam nummer kunnen vaststellen dat het saldo (d.d. 28 juni 
2019) aansluit met het begJnsaldo van de liquiditeitsprognose. 

• Wij hebben vastgesteld dat wij geen integrale gedocumenteerde onderbouwing van de ingerekende 
uitgaven en inkomsten hebben ontvangen. 

• Wij hebben vastgesteld dat de totale geprognosticeerde ontvangsten over de periode 1 juli 2019 -
31 december 2019 in totaal€ 426.842 bedragen. Hiervan is€ 200.000 geprognosticeerd als 
ontvangsten cofinanciering van het project. Naar ons werd medegedeeld door de controller betreft dit 
bijdragen van aandeelhouders en partners. Het resterende deel van € 226.842 is ingeschat als terug te 
ontvangen omzetbelasting. Van beide posten hebben wij geen nadere onderbouwing ontvangen. 

• Wij hebben vastgesteld dat de totale geprognosticeerde ontvangsten over de periode 1 januari 2020 -
30 juni 2020 In totaal€ 5.537.949 bedragen. Hiervan is in de maanden januari/februari 2020 
€ 4.750.000 geprognosticeerd als ontvangsten vanuit bankfinanciering. Het resterende deel van 
€ 787.949 is Ingeschat als terug te ontvangen omzetbelasting. Van belde posten hebben wij geen 
nadere onderbouwing ontvangen. Ons is meegedeeld door de algemeen directeur a.i. en de controller 
a.i. dat ten aanzien van de bankfinanciering nog geen overeenkomsten zijn gesloten. 

• Ons is meegedeeld dat de afwikkeling van de Rekening-courantverhoudingen met de gelieerde entiteiten 
niet is ingerekend in de liquiditeitsprognose. Volgens een ons aangeleverde balans per 30 juni 2019 is er 
op 30 juni 2019 per saldo een rekening-courant schuld van€ 1.260.458. Ons zijn terzake geen 
overeenkomsten verstrekt. We hebben van de controller a.i. een toelichting d.d. 3 september 2019 
ontvangen op de balanspositie ten aanzien van de rekeningcourantverhoudingen per 30 juni 2019 
(financiering via groepsmaatschappijen) (zie bijlage IV). 

• Op de ons aangeleverde balans van TIC Grevelingendam B.V. staat per 30 juni 2019 een post 'nog te 
ontvangen facturen' ter grootte van € 1.491.168. De betaling van deze 'nog te ontvangen facturen' is 
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niet in de liquiditeitsprognose opgenomen. Op grond van de ontvangen grootboekkaart van rekening 
1630/Nog te ontvangen facturen d.d. 2 september 2019 bestaat de schuld uit: 

o Nog te betalen onkosten 2017 ad€ 44.231, 
o Nog te betalen onkosten 2018 ad € 49.272, 
o Nog te betalen onkosten 2019 ad€ 35. 580, 
o Nog te ontvangen facturen 2018 ad € 783.314, 
o Overlopende uren 2019 ad€ 478.673 
o Damwanden Uitgestelde facturen VOS ad € 100.098 

De bedragen 'Nog te ontvangen facturen 2018' ad € 783.314 en 'Overlopende uren 2019' ad € 478.673 
betreffen, naar ons is medegedeeld, een schuld aan aandeelhouders en partners in verband met nog 
niet gefactureerde gewerkte uren. Naar ons is meegedeeld door de controller a.i. worden deze bedragen 
op enig moment vanuit de inkomsten uit de exploitatie van de installatie afgelost. Ons is meegedeeld 
dat terzake geen formele schriftelijke afspraken beschikbaar zijn. 

4. Overige aspecten - beperking in het gebruik (en verspreidingskring) 

Wij wijzen er nog op dat de verspreidingskring van onze rapportage beperkt is tot degenen met wie de uit te 
voeren werkzaamheden zijn overeengekomen. Dit betreft de provincie Zeeland. De rapportage kan derhalve 
niet, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf, voor andere doeleinden worden gebruikt danwel aan 
anderen worden verstrekt. 

Hoogachtend, 
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Bijlagen 
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Projectbegroting (ZIS) TTC-GD B.V. Werkelij ke kosten 
ZIS-project  t/ m 30 

unl   2019 

Inhuur  derden techniek & operaties 627. 204 

Ontwerpwerkzaa mheden + vergunningen 419 . 168 

Bouwbegeleiding 1 0 1 . 563 

Eng ineeringe/ C FD 241 . 2 18 

Projectmanagement civiel 233 .845 

C ommunicatie & d isse minatie 374 . 297 

Flna nciele controle & lega l 285 .084 

Verzekeringen (C AR} 
Leges 22.419 

Vergunningen - experts 120. 078 

Voorbereidende werkzaa mheden 255 .264 

Bodembescherming en  g rondwerk 8 1 .903 

Da mwanden 1 .202.654 

Betonvloeren 42.999 

EI iand 20 . 1 25 

Terreininrichting 
Gootvoorzieninge n  
Kra m mer zijde 
Hekwerk en tra ppen 48. 320 

Uitvoeringskosten c iv ie le aannemer 1 . 177 .628 

Elektrische intsta l l a tie 
Meetsystemen 
Meetsystemen - eng ineering 
Gr ldaa nsluit ing 86. 329 

Bankgara ntie g rida a nslu iting 
Ontwikkel ing TTC -GD 1 .457 . 04 1 

Loonkosten 4 1 2 .920 

Tota a l  7 .210 .059 

Bijlage I 

Overzicht opbrengsten en kosten ZIS project TTC GD BV (gecomprimeerd ) 

F ina ncierina Tvoe Bearoot Werkeliik 

Provincie Zeeland ( Z IS I + I I )  Subs id ie 4. 100 . 000 3 .700 . 000 

TIC Greve l ingenda m B .V .  E i gen  bijdrage 4. 104 .945 879 .370 

Tota a l  8.204.945 4 . 579 . 370 
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33.320 

Toewijzing ZIS gesplitst 

Gedetailleerde begroting TTC-GD bij 
provinciale aanvraae 

% Budnt ZiS 1+2 1
OntwerpwerkzaamhedenC+ vergunningen 80% C 432 000 

TTC-G_D 

Op bedrijf TTC 
GD OpCbedrijfBT OoCbedrilf CGE 

C n.286,00 ( 346,882,00 € okC
( 101.562,50 C C okC
( 233.845,52 ( ( okC
C 255.264,15 C C okC
C 58.589,83 ( 2.346,67 C 20.966,67 okC
C 42.999,53 ( 

C 1.202.654,41 C 
( 20,124,67 ( 

( 48.319,66 ( 

C ( 

C C 

C ok 
C okC
C okC
C okC
( okC
C okC

VersieC2,0 26-0&-2019 

ZIS ZIS 
Werkelijk Begrotlna 

C 419.168,00 ( 432.000.00 
C 101.562,SD C 116.250,00 
C 233.845,52 C 306.250,00 
C 255.264,15 ( 202.000,00 
C 81.903,17 C 275.740,00 
( 42.999,53 ( 295,580,00 
( 1.202.654,41 ( 660.184,00 
( 20.U4,67 ( 200.000,00 

C 48.319,66 C 120.000,00 
C C 64,000,00 

C C 6aooo.oo 

Bouwbegelelding 75% 
ProJectmanagement civiel 50)I 

Voorbereidende werkzaamheden 67% 
Bodembescherming en grondwerk 67% 
Betonvlaeren 67% 

C 116.250C
C 306.250 
( 202.000 
C 275.740C
C 295.580 

Damwanden 67% C 660.184 

Eiland 67% C 200.000 
HekwMk en trappen 67% ( 120.000 
Gootvoorz1eningen 67% C 64.000 

Krammer zijde 67% C 68.000 
- ok C C 33.320,00CTerre1nlnrichting 67% ( C C ( 

Elektrische installatie 67% C 309.333 ( ( 

Gndaansluiting 67% ( 409.333 ( 86.329,36 C 
Bankgarantie grldaansluitlng 67% C 16.667 ( ( 

EngineeringC/ CFD 67% ( 194.167 ( 192.272,30 C 48.945,77 
Inhuur derden Techniek & Operaties 67% ( 1. 116.666 C 435.837,39 C 123.294,12 
Financiele controle & legal 100% C US.000 C 241.378,82 ( 19.790,81 
Ontwikkeling TTC-GD 67% C n1.369 C 1.168.433,86 C 136.057,86 
Communicatie & disseminatie 67% C 117.200 C 323,896,86 C 49.506,14 
Leges 100% C 95.000 C C 22.418,17 
Verzekeringe� (CAR) 100% ( 50.000 € C 
Vergunningen- el(perts 100% ( 100.000 C 75.197,54 C 44.880,74 
Meetsysteml!n engl neermg 100% C SD.000 C C 

Meetsystemen 86% C 85.872 ( ( 

Uitvoeringkosten aviele aannemer 100% C 1.345.000 C 1.176.775,69 C 852,24 
Subtotaal A C: 7,558.931,111 C: 5.735.768,09 C: 794.974,52 

Loonkosten 
Overgenomen vanuit aanvraag formulier 
Persoon 1 ( 222 964,00 € 84 720,00 ( 

Persoon 2 C U3,840,00 ( 105 214,80 ( -

Persoon 3 ( 69.600,00 C 53 106,60 ( 

Persoon 4 C 89.280,00 C 56,349,98 C 
Persoon 5 C 140.400,00 C 113 529,60 ( 

subtotaal B C: 646.084,111 C 412.9211,98 C: -

C 
C 
( 

( 

( 

C 

CC
C 
€ 
C 

( 

( 

€ 
C 
C: 

f 
( 

( 

C 
C 

C: 

68.072,00 
23.914,00 

152.549,00 
894,00 

266.395,67 

-

TotaalCA+B C: a20s.015,oo c 6.148.6119,07 C 794.974,52 C: 266.395,67 

ok 
ok 

ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 
ok 

ok 
ok 
ok 
ok 
ok 

( C 309.333,00 
C 86.329,36 ( 409.333,00 
( ( 16.667,00 
( 241.218,07 C 194.167,00 
C 627.203,51 ( 1116.666,00 
C 285.083,63 C 125.000,00 
€ 1.457.040,n C TTl.369,00 
C 374.297,00 C 117. 200,00 
( 22.418,78 C 95.000,00 
C C 50.000,00 

C 120.078,28 C 100.000,00 
C C 50.000,00 
( C 85.872,00 
C l. lTT.627,93 ( 1.345.000,00 
C: 6.797.138,891 c: 7.5511.931,00 

C 84.720,00 C 222 964,00 
C 105,214,80 C U3 840.00 
C 53 106,60 C 69C600,00 
( 56.349,98 C 89.280,00 
( 113.529,60 C 140 400.00 

C: 412.920,98 I € 646.084,00 

C 7.210.059,87 C 8.205.015,00 

Bijlage II 

Ontvangen overzicht opbrengsten en kosten ZIS project TTC GD BV 
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Bij lage III 

Liquiditeitsprognose (versie 28 augustus 2019) 



 

Bijlage IV 

Toelichting op balanspositie 30.06.2019 Rek.crt. 

20190905 - Toetochtmg cp t,11>ns TTC 30-06•2019.als, 

t ' TTC-GD 
"'1" 8-Ur llurn:-r ""�'V.-

J-9-2019 

HT1 

Tooefichtlng tbv Deloitte op Balanspositie per 30.06.2019 (financiering via groepsmaatschappijen) 
·l· = UfOlf 

Pilcma 1 -.,iln i 



20190903 • roelichtinc op baq,u TTC J0-06.2019 ,1" 

S De DEI ils de 4f .5UbStdie ZIJf1 aburs,evelijk ont,.,anien op de bankrekening van BlutoTutb1r-.es B V  , hierdoor ook aan tslue Turt:unes 
de c,ott schuld 

5• voor a, gordt ordt volgt h�ronda ff!J 011rr:1ehr wn a, door �TP abuw,vrliJk onrv::rigrn t,tdrcg,n ,n:akt dt O!I su!Jsrdtt 

....,rncrtc Dfl�7-IIII-CIN01&-<r:l01 
w. ipAlVM l llEDRAC IÖnwd 
IITP2016 12•2-21116 111= 11',I() 

IITP2016 4->-1016 JTI..Ul RVO 

11'11'2016 .a..1•.2016 171..Ul � \IIDO" Or.dcm� u.. --- Dfl215Q)l7-ell.(17•
11'11'2016 7•7-21116 �oa, ll'XIJll R\'0 M. u., _.,� MTHI.A16?S6 
11'11'2016 ..�2016 171421 ll\.'0111 11\'0 ld U.. ...,....,., IE21511117·tll-11H016-0IXI> 
11'11'2017 ,-1-21117 760 733 RVOJll 11\'0 hl U.. ..,.,,_ IE21511117-o-Ol·lll1HIDIZi 
11'11'2011 4-1-llllll Z&allC!I R\'Offl IMlld U.. _,....,._ Dfl2150:l17-ell«·201IHJID 
11'11'2018 � ..... 2111J1 ZE:1110!1 RVOJll 11\'0 "1.  U.. oesmoriLollflZJ.511117-!ll-()>.Z01lMJDD7 
11'11'2018 ,-1-211111 11\'0 h1.o, U.. 02,....,., llfJZJ.511117·!:l-01-lD1lHllllll 
11'11'2019 7-1·:!1119 ZJaCO,. R\'0111. 11\'0 hl U.. _,,,,.,. llflZJ.511117•eJl-(Jl•Zlll9-00111 

Z.S&.635 

5b voor dt gordt orclt volgt h11rondff , • ., 011�rzjchr van dt door BiP abuut....elijk ontva"9111 b#drag,n ,n1al1 de .J" sub11d� 

l&ttlt 1uiiëiafNuict tö Mk§i 

2.CB2.611S 

lll?Zll17 U-6-Zlll7o-
lm'Zll'JJ Z6+2111J1 

Pq:1n� 2 '12n l 
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Bijlage V 
Overzicht met toelichting op kostensoorten 

. .  

Kostensoort 

1 .  Inhuur derden techniek & 
operaties 

• Onder kostensoort Inhuur derden techniek & operaties zijn In de 
financiële administratie van TTC Grevel ingedam B.V t/m 30 juni  2019 de 
volgende cred iteuren opgenomen : 

( 34 .800 
( 58. 073 
( 127 .085 
( 14. 122 
C 2 . 183 
€ 1 . 396 

( 137 . 177 
( 3 . 000 
( 35 . 800 
€ 2 13.567 

Totaal € 627. 203 

Joenchttna: 
• Blue Turbines B .V .  heeft op 19 februari 2019 een persoon aangetrokken 

als I nterim genera l manager. Deze persoon heeft via zijn 
- met BT Projects B.V .  een overeenkomst van opdradlt gesloten 

waarin de werkzaamheden en vergoed ing (( 150 per uur of C 1 .200 per 
dag) zijn vastgelegd . 
De persoon factureert maandel ijks de door hem verr;chte 
werkz.aamheden aan Bll!e Turbines B .V .  Op de factuur wordt het aantal 
uren en bedrag vermeld van de betreffende maand . De kosten worden 
volgens de financiële administratie voor 100% toegerekend aan het 215· 
project daar waar volgens de begroting bij de subsid iebesch ikking deze 
kostensoort voor 670/oaan he1 215-project mag worden toegerekend.  

• Onder kostensoort Inhuur derden techniek & Operaties is een factuur 
van o enomen adn€ 13 .976 excl . btw betrekkm 
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hebbende op maand januari 2017 .  Januari 2017 valt buiten de 
subsidieperiode volgens de subsid iebesch ikking. 

• TTC Grevel ingendam B .V .  heeft met een overeenkomst 
van opdracht gesloten . Via worden partners van BT 
Projects ingel eend tegen een tarief van t: 149 per uur. In de 
overeenkomst: staat n iet of het bedrag inclusief of exclusief btw is .  Er is 
gefactureerd tegen het tarief exclusief btw . 

• ••••••■ heeft met TTC Grevel ingendam B.V. een 
overeenkomst van opdracht afgesloten voor het In lenen van een persoon 
tegen een tarief van ( 149 per uur .  In de overeenkomst: staat n iet of het 
bedrag inclusief of exclusief btw Is. Er Is gefactureerd tegen het tarief 
exclusief btw. 

2 .  Ontwerpwerkzaamheden + 
vergunningen 

t: 419 . 168 
Kostensoort 
• Onder kostensoort Ontwerpwerkzaamheden + vergunningen zijn in de 

financiële administratie van TTC Grevel ingendam t/m 30 juni 2019 de 
volgende crediteuren opgenomen : 

382 .620 
36 .548 

C 4 19 . 168 

Toe!lchtina: 
• Boekstuknummers 19600087, 19600 1 3  en 19600 105 

-) zijn  vol ledig doorbelast aan het ZIS-project daar waar volgens de 
begroting bij de subsidiebeschikking deze kostensoort voor 80 % aan het 
215 project mag worden toegerekend . 

3 .  Bouwbegeleid ing ( 1 0 1 . 563 
Kostensoort 
• Onder kostensoort Bouwbegeleidlng zijn in de financiële administratie 

van TTC Grevel ingendam t/m 30 juni 2019  de volgende cred iteuren 
opgenomen : 

1 0 1 . 563 
Tota a l  1 0 1 . 563 

 Toe!lchtjno : 
• De eerste d rie termijn facturen van■••••••• zijn voor 75% 

ten laste van het ro ·ect ebracht. De vierde termi"n factuur 
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(boekstuknummer 19600104) Is voor 100% ten laste van het project 
gebracht. 

4 .  Engineering / CFD € 24 1 . 2 18  
Kostensoort 
• Onder kostensoort Bouwbegeleiding zijn in de financiële administratie 

van TIC Grevel ingendam t/m 30 juni 2019 de volgende crediteuren 
opgenomen : 

€ 32 . 140 
€ 158 . 1 38 
( 6 1 . 994 
€ 5 . 328 
C (955 )
€ (15 .427) 

Totaa l  24 1 . 2 18 

JoeUchtlno: 
• Een groot deel van de kosten binnen kostensoort Engineering /CFD zij n  

vann■•••■■■• en  lopen over de tijdsperiode januari 2017  t/m 
november 2018 .  De facturen van •••••••• geven a l leen de 
tijdsperiode weer waarop de facturen betrekking heeft. De factuur geeft 
geen onderbouwing van de aard van werkzaamheden en bestede uren . 

• In het overzicht 'Toewijzing ZIS gesplitst' is van ■•• een factuur 
over de maand janua ·i 2017 (€ 7 . 946,67)  opgenomen. Januari 2017 valt 
buiten de subsidieperiode volgens de subsidiebeschikking 

• heeft t/m maart 201 /  haar facturen aan TIC 
Grevelingendam B.V.  gestuu rd .  Daarna heeft haar 
facturen ter attentie van gestuurd .  
De kosten die onder leverancier 
zijn verantwoord hebben veela l  betrekking op de door haar ontvangen 
facturen van •••••••• voor CFD werkzaamheden . Deze z ijn 
door haar vervolgens gefactureerd aa 

• Onder de kostenso:>rt is een vergoeding van de provincie Gelderland (a ls 
negatief kostenbedrag) verantwoord dat n iet aan het ZIS-project kan 
worden gerelateerd . 

5 .  Projectmanagement c v iel € 233.845 Kostensoort: 
• Onder kostensoort Projectbegeleid ing civiel zijn In de financiële 

administratie van TIC Grevel ln endam t/m 30 Juni 2019 de vol ende 
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cred iteuren opgenomen : 
233 .845 

Totaa l  233 .845 

JoeUchtlno: 
• heeft op 1 januari 2017 met TTC Grevel ingendam B V . een 

overeenkomst van opdracht afgesloten voor het i n lenen van een persoon 
tegen een tarief van ( 149 per uur.  In de overeenkomst. staat niet of dit 
inclusief of exclusief btw is. Er is gefactureerd tegen het tarief exclusief 
btw . 

• De verantwoorde kosten betreffen facturen van Via deze 
B .V .  vindt Inhuur p laats van de persoon. De facturen van 
zijn gericht aan TTC Grevel ingendam BV en vermelden dat het gaat om 
projectbegeleiding TTC-GD met daarbij een maand vermeld . Er is geen 
specificatie van de ureninzet en gehanteerd tarief op de factuur vermeld 
De onderbouwing van de in rekening gebrachte kosten op de factuur 
betreft een urenreg istratie i n  Excel van TTC Grevel ingendam B.V.  
waarbij de uren worden geschreven op de volgende onderdelen : DEI, 
EFRO, ZIS en Overig . De toerekening van de maandfactuur aan het 215-
project vindt plaats op basis van 50% van het tol:ale factuurbedrag en 
niet op basis van de in die maand geschreven proJecturen ll� 
vermen igvuldigd mete€: 149 per uur exclus ief btw. 

6 .  Communicatie & disseminatie ( 374.297 Kostensoort: 

Onder kostensoort Communicatie & disseminatie zijn in de financiële 
administratie van TTC Grevelin endam t/m 30 ·uni 2019 de vol ende 
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crediteuren opgenomen  : 
( 40 

( 54 

( 1 67 

( 102.476 

( 993 

( 97 1 

( 286 

( 42.667 

( 6 .877 

( 1 . 066 

( 2.000 

( 540 

( 744 

( 2 . 1 5 1  

( 897 

( 222 

( 280 

( 1 .440 

( 667 

C 1 .063 

( 625 

( 1 .460 

( 1 . 149 

( 964 

( 12 .900 

C 1 .310  

( 547 

C 658 

( 1 3 .033 

( 745 

( 1 75 . 305 

Tota a l  ( 3 74.297 

Toenchtlng: 
• heeft op 1 januari 2017 met de bedrlJven Blue Turbines B .V . ,  

TTC Grevelingendam B.V. en 

een overeen komst van opdracht afgesloten voor het inlenen 
van een ersoon te en een tarief van ( 149. In de overe enkomst staat 
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exclusief btw. 

• Onder de post communicatie & d isseminatie zijn kosten verantwoord 
vanuit diverse partijen (€ 83 .000)  d ie  hun Inzet hebben gefactureerd aan 

heeft deze kosten gefactureerd aan Blue Turbines 
B.V. Deze koste n zijn via een memoriaa l  overgeboekt van Blue Turbines 
B.V naar TTC Grevel ingendam B .V. 

7 .  Financiële controle & legal € 285 . 084 Kostensoort: 

Onder kostensoort Financiële controle & legal z ijn  in de financiële 
administratie van TTC Grevel ingendam t/m 30 jun i 2019 de volgende 
cred iteuren opgenomen : 

1 .434 
17 . 5 10  
5 . 522 

18 . 5 10  
242 .078 

30 
Totaa l  285. 084 

Toel ichting:
• heeft op 1 januari 2017  met TTC Grevel l ngendam 

B.V. een overeenkomst van opdracht a'gesloten voor het in lenen van 
een persoon tegen een tar ief van C 149 . In de overeenkomst staat n iet 
of dit i nclusief of exclusief btw Is. Er Is ç1efactureerd tegen het tarief 
exclusief btw. 

• Maandel ijks factureert ••••••••■ haar werkzaamheden aan 
TTC Grevel ingendam B.V.  zonder specificatie van het aantal uren en 
specifieke werkzaamheden .  De facturen vermelden al leen dat het gaat 
om control l i ng . 

8 .  Verzekeringen / CAR € 0  In de financiële administratie van TTC Grevel ingendam B.V.  zijn t/m 30 juni 
2019 een kosten voor verzekerin CAR onder deze ost o enomen. 

9 .  Le es € 22 .419 

niet of dit i nclusief of exclusief btw Is .  Er Is gefactureerd tegen het tarief 
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• Onder kostensoort Leg es zijn In de financiële admin istratie van TIC 
Grevel lngendam t/m 30 jun i  2019 de volgende cred iteuren opgenomen : 
S a menw.  Be lastingen Waelcheren & 
Schouwen-Du i  22 .419  
Totaal 22 .419 

Joelichttng: 
• Geen nadere toel ichting 

10 .  Vergunningen experts C 120 .078 Kostensoort: 
• Onder kostensoort Vergunningen experts zijn in de financiëlP 

admin istratie van TIC Grevel ingendam t/m 30 jun i  2019 de volgende 
crediteuren opgenomen : 

100 .575 
583 

4 .445 
1 0 .000 

4 .475 
120 .078 

JoeHchtlna: 
• betreffen facturen voor gegeven juridische 

ondersteuning . 

1 1 .  Voorbereidende C 255 . 264 Kostensoort: 
werkzaamheden • Onder kostensoort Voorbereidende werkzaamheden zijn in c e  financiële 

administratie van TIC Grevel i ngendam t/m 30 juni 2019 de volgende 
crediteuren opgenomen : 

255 . 264 
255.264 

JoeHchting: 
• Geen nadere toelichtin 
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1 2 n n
. 

Bodembescher ming en 
g r o   ndnw ernk 

€ 8 1 . 903 Kostensoort: 

• Onder kostensoort Bodembescherming en g rondwerk z ijn In de financiële 
admin istratie van TTC Grevel i ngendam t/m 30 juni  2019 de volgende 
crediteuren opgenomenn: 

( 20.967 

( 5 8 . 590 
C 2.34 6  

To ta a l  8 1 . 903 

Toelichting: 
• Geen nadere toellchntinn 
Kostensoort: 

1 3 . Danm wa n d en € 1 . 2 0 2 n654 .nn
• Onnd en kostensoo rt Damwa nden zijn in de fina nciële administratie va n r 

T TC G revel i ngendam t/ m 3 0  jun i 20 19 de vo lgende crediteuren 
opge nomenn: 

1 .   1 3 5 .487  

67.167 
 1.202 .654 

JoeHchtlnq: 
• I n  de kostenn is eenn menmonrlaanlboekning opgenomen voor u itgestelde 

factunrennn••••••••••■•••••••■ ter grootte van 
€ 100.098 41. 

Kostensoort: 
14 . Beto n vloe re n € 42n.n999 • O nden koste nsoort Beto nvloe re n zijn in de f inancië le administratie vanr 

T TC G reve l i nge ndam t/m 30 ju nn2019 de volgende cred iteunrenni 
opgeno me n n: 

42n.999 
ot aa 42n.999 

Toenchtina: 
• Geen nadere toellchtln 
Kostensoort: 

15nn. Ei lannd € 20n125.nn
• O nden koste nsoort E i la nd zij n In de f i na nciële administratie van TTCr 

G reve l inge nda m t/ m 30 ju nn2019 de vo lgende c rediteuren opgenomeni : 

 20 .125 
Totaannl  20 .125 
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Joelichtjna: 
• Geen nadere toel lchtln 

16 .  Terre in inr ichting € 0  In het overzicht van TTC Grevel ingendam B .V .  zijn t/m 30 juni  2019 geen 
kosten voor terre 1n·1 nrlchtln o er omen . 

17 .  Gootvoorzlen ingen € 0  In het overz·1cht van TTC Grevel ingendam B .V .  z ijn t/m 30 juni  2019 geen 
kosten voor ootvoorzlenlnqen o qenomen . 

18. Krammer zijde € 0  In het overzicht van TTC Grevel lngendam B .V .  zijn  t/m 30 juni  2019 geen 
kosten voor Krammer ziide o enomen.  

Kostensoort: 

€ 48. 320 • Onder kostensoort hekwerk- en trappen zijn  in de fi nanciële 19 .  Hekwerk- en trappen 
administratie van TTC Grevel ingendam t/m 30 juni 2019 de volgende 
crediteuren opgenomen:  

48.320 

48.320 

JoeUchtina: 
• Geen nadere toel'lchtlnq 

Kostensoort: 
• € 1 . 177 . 628 Onder kostensoort Uitvoeringskosten civiele aannemer zijn in de 20. U itvoeringskosten civiele 

financiële administratie van TTC Grevel ingendam B.V.  t/m 30 jun"i 2019 aannemer 
de volgende crediteuren opgenomen : 

1 . 1 77 .628 
1 . 177 .628 

JoeUchtloa: 
• Deze uitvoeringskosten civiele aannemer maken onderdeel uit van de 

aannemien sovereenkomst met C 3 .900.000 . 

2 1 .  E lektrische insta l latie { 0  In het overzicht van TTC Grevel ingendam B .V .  zijn  t/m 30 juni 2019 geen 
kosten voor de elektrische i nsta l latie o enomen . 

22. Meetsystemen € 0  In het overzicht van TTC Grevel lngendam B .V .  zijn t/m 30 juni  2019 geen 
kosten voor meets sternen o enomen. 
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23 .  Meetsystemen - engineering € 0  In het: overzicht van TIC Grevel ingendam B .V .  z i jn t/m 30 jun i  2019 geen 
kosten voor meets sternen - en i neerin o enomen . 

Kostensoort: 
24. Gridaansluit ing € 86. 329 • Onder kostensoort Gridaansluit ing zijn in de financiële administratie van 

TIC Grevel ingendam t/m 30 juni 20 19 de volgende crediteuren 
opgenomen : 

1 . 379 
9 .232 

38.838 
36.880 

Totaal  86 . 329 

Toelichting 
• Geen nadere toelichting 

25.  Bankgarantie grid € 0  In het overzicht van TIC Grevel ingendarn B.V .  z ijn t/m 30 jun i  2019 geen 
kosten voor de bankgarantie grid opgenomen.  

Kostensoort: 
26 .  Ontwikkeling TIC-GD € 1 .457 . 040 • Onder kostensoort Ontwikkeling TIC-GD zijn in de financiële 

administratie van TIC Grevel ingendam t/rn 30 juni 2019 de volgende 
crediteuren o enomen : 
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( 77 

( 8.333 

( 2. 328 

( 192.667 

( 268. 772 

( 407.614 

( 12 .615  

( 5 1 . 675 

( 3 .556 

( 1 77 .   132 

( 3. 000 

( 8.99 1  

( 9 . 1 1 7  

C 10 .253 

C 4.500 

( 3 . 667 

( 5. 658 

( 755 

( 3 .033 

( 1 . 938 

( 28 1 .359 

Totaal ( 1 .457. 040 

Toelichting: 
• heeft op 1 januari 2017 met TTC 

Grevelingendam B.V. e•m overeenkomst van opdracht afgesloten voor 
het In lenen van een persoon tegen een tarief van 
€ 149 per uur. De overeenkomst geeft niet aan of dit Inclusief of 
exclusief btw Is. Er ïs gefactureerd tegen het tarief exclusief btw. 

• TTC Grevel ingendam B.V.  heeft met een overeenkomst 
van opdracht gesloten . Vla . worden personen ingeleend 
tegen tarief van € 149 per uur. De overeenkomst geeft niet aan of dit 
inclusief of exclusief btw is. Er Is gefactureerd tegen het tarief exclusief 
btw. 

• ■•••••■ heeft op 1 januari 201 7 met TIC Greveli ngendam B.V. 
een overeenkomst van opdracht afgesloten voor het inlenen van een 
persoon tegen een tarief van C 149 per uur. De overeenkomst geeft niet 
aan of dit inclusief of exclusief btw is. Er s gefactureerd tegen het tarief 
exclusief btw . 

• •••••••• heeft op 1 januari 2017 met TTC Grevel ingendam 
B.V. een overeenkomst van opdracht afgesloten voor het inlenen van 
een ersoon te en een tarief van C 149 er uur. De overeenkomst eeft 
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• 

• 

• 

niet aan of dit inclusief of exclusief btw is. Er is gefactureerd tegen het 
tarief exclusief btw. 
Onder de kosten Ontwikkeling TTC-GD is een factuur van 

- opgenomen ter groottee€: 13.976 (excl. btw) betrekking hebbende 
op maand januari 2017. Januar' 2017 valt buiten de subs dieperlode 
volgens de subsidiebeschikking. 
Onder de kosten Ontwikkeling TTC-GD Is een factuur van 

opgenomen ter groottee€: 15.773 (excl. btw) betrekking 
hebbende op maand januari 2017. Januari 2017 valt bulten de 
subsidieperiode volgens de subsidiebeschikking. 
De kosten van betreft een factuur 
d.d. 1 juli 2018 voor de overeengekomen vergoeding ade€: 50.000 (excl. 
btw). De hieraan ten grondslag liggende samenwerkingsovereenkomst 
d.d. 13 juli 2016 vermeldt dat dit een vergoeding betreft voor de 
ontwikkelkosten in de periode 2012-2015. Dit betreft een overeenkomst 
van voor de subsldiepenode volgens de subsldlebeschlkking. 
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Bijlage VI 

Op basis van de verkregen overeenkomsten tussen de d iverse partijen en de  informatie van de control ler 

a . i .  van TTC Grevel ingendam B.V.  is de verstrekking van de leningen door de partners en de bijbehorende 

voorwaarden ter uiteindel ij ke financiering van TTC Grevel ingendam B.V. a ls volgt weer te geven . 

TTC Grevel ingendam B.V.  heeft een achtergestelde len ing (diverse overeenkomsten)  met Blue Turbines B.V.  

afgesloten van in totaal € 879.370.  Blue Turbines B .V .  heeft het geld voor de verstrekte achtergestelde 

lening aan TTC Grevel ingendam B.V. geleend van een B.V. (financiële intermedia ir) .  

Deze B .V. heeft het geld voor d e  achtergestelde lening verkregen door len ingovereenkomsten met de 

partners van BT projects . In onderstaande overzicht staat die len ingverstrekking door de partners op grond 

van de daaraan ten grondslag l iggende overeenkomsten voor de u iteindelij ke fi nanciering van de  

achtergestelde lening aan TTC Grevel ingendam B.V. 

Intem1ed1a1r D@M::H&ièi -

Een overzicht van de hiermee gemoeide stortingen op d bankreken ing van Blue Turbines B .V .  is op 
de volgende pagina opgenomen. 



Overzicht stortingen achtergestelde leningen aan Blue Turbines 

Tenaamstelling 

B/ue Turbine B .V.  
B /ue Turbine B .V.  
B iue Turbine B .V .  
B /ue Turbine B .V .  
B lue Turbine B .V .  
B /ue Turbine B .V .  
B/ue Turbine B .V .  
B/ue Turbine B.V.  

B lue Turbine B.V.  
B lue Turbine B .V.  
B /ue Turbine B .V .  
B lue Turbine e .v .  
Blue Turbine B .V .  
B/ue Turbine B.V .  
Blue Turbine B.V .  

8 /ue Turbine B.V.  
B lue Turbine B.V.  
B lue Turbine B.V. 
Blue Turbine B.V. 
Blue Turbine B .V .  
B /ue Turbine B .V .  
B/ue Turbine B .V .  
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Bijlage VII 

Reactie op Deloine onderzoek inzake ZIS / TTC Grevelingenda111 BV 

Datum: 7 oktober 2019 

Van: BT Proieru -

Aan: Deloitte - de heer

Cc:  Deloitte - de heren 

Geachte heer 

Hartelijk dank voor de toezending van de bevindingen van het Delortte team inzake de subsidienng 
van het TTC Grevehngendam project door de Provincie Zeeland inzake een ZIS subsidie 

We hebben de rapportage grondig bestudeerd (excuus dat hier enige tijd mee heen is gegaan) en 
gelegd naast de vele recente gesprekken en de van onze kant a angeleverde deta1linformat1e. 

Alles overziend sluiten de Delome conclusies nauw aan bij ons eigen beeld 

l. Een accountantscormole die ruimschoots voorafgaat aan de administratieve afronding ,•an een 
subsidietraject levert onornkoombaar uitdagingen op voor zowel de subsidie ontvanger als de 
controlerende organ1satIe. 

2 .  De boekhoudkundige correcties die nodig waren als gevolg van de gecompl lceerde 
vennootschapsrechtehJke structuur BT Projects en haar dochterbedn]\•en (waaronder subs1d1e 
ontvanger TIC Grevelingendam BV! als wel de gecomphceerde proJectstructuur hebben de 
nodige hoofdbrekens gegeven maar bleken niet onoverkomehjk. Dankzij \•akkundig advies van 
Deloltte is doorzicht en duidehJkheid ontstaan. 
De aandeelhouders hebben als wens om de Slructuur te vereenvoudigen, zoals ook gedeeld met 
Delo1tte, echter dit 1s thans nog met geformaliseerd, dertlalve volgt de rapportage de thans 
geldende proJecten- en vennootschaP11ehjke structuren 

3. Gedurende het onderzoek zijn geen !;lructurele om1ss1es of onregelmatigheden boven water 
gekomen 

We accepteren dan ook de uitkomsten en de aanbevelingen zoals verwoord door Delo1tte ,n hun 
volledigheid. Wel voelen we ons geroepen een overzienbaar aantal van de bev1nd1ngen in bijlage 1 

van toel ichtend commentaar te voorzien In de bijlagen 2 en i nemen we desgevraagd nogmaals 
een overzicht van de leningen van aandeelhouders/partners aan TTC GO op alsmede een laatste Spil 
overzicht met het totaal aan verwachte bestedingen in \"ergehJktng met de ZIS gerelateerde 
budgenen. 

Waar nodig zijn en bhjven we beschikbaar om antwoord te geven op verdere vragen. 
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Bijlage 1 

Deloine ZIS rapportage - Toelichting BT Projects op een aantal punten 

We volgen h1erb1j de concept brief van Deloitte aan de provincie Zeeland dd. 26 september 2019 

Daarbij beschouwen we de punten 1 en 2 als mlerdend en een (overigens correcte) samenvatting van 

de snuatie inzake TTC GD. 

Voor de duidelijkhe1d we hebben het m ons antwoord enemjds om het bedriifTTC Grevelingendam 

BV (hierna: TIC GO BV) en andemjds om het pro�cr TTC GD dat we steeds 'het proJect' of 'het project 

TIC GO' zullen noemen. 

Beantwoording onderzoeksvragen 

Algemeen: de beantwoording van de vragen door TTC GO wordt in het algemeen jUISt bevonden en 

met de jU1ste b1Jlagen onderbouwd 

3 ad 1: een jlUste weergave met van onze kant een reactie op de zinsnede geen onderscheid wordr 

gemaakt in (mageltJk) wel en mer subs1d1abele hosten • 

Reactie: de reden waarom dit onderscheid niet wordt aangebracht 1s dat in pnncipe alleen deo� 

subsidiabele kosten tussen 1 februari 2017 en 30 jUnl 2019 z11n opgevoerd, dus niet de kosten voor 1 

februari 2017 

Bullit 1: aangezien er m de rapportage geen onderscheid wordt gemaakt tussen subsidiabele- en niet 

subsidiabele kosten. heeft Delo1tte geen werkzaamheden vemcht aangaande de subs1d1ab1/ice1c van 

.lostene. 

Reactie: van onze kant zijn in pnnape slechts subs1d1abele kosten m de rapportage opgevoerd B1J de 

eindafrekening zal e.e a. nog door de accountant worden getoetst In biJlage 4 geeft Delome bij een 

vijftal onderdelen wel aan dat kosten niet zijn geboekt conform de subsid1ebesch1kking 

Bullits 2 en 3: TTC GO BV heeft de gespecificeerde kosten in eerste instantie bij gelieerde entiteiten 

anders dan TTC GO BV verantwoord. Deze situatie is middels memoriaalboekingen rechtgezet. 

Reactie: dit beeld is juist. In het kader van het TTC GO project is een aantal verschillende subsidies " 

toegekend aan een aantal {onder BT BV ressorterende) werkmaatschappijen. Dit heeft er in een aantal 

gevallen toe geleid dat opbrengsten en kosten in eerste instantie op reguliere wijze 'ver11eerd' zijn 

geboekt. De correctie naar de juiste entiteit(en) zou bij de accountantscontrole aan het eind van de 

subsidietraJecten sowieso zijn toegepa5t, maar is in het kader van dit onderzoek naar voren gehaald, 

e.e.a. (naar ons beste weten) tot tevredenheid van Deloitte. De correcties zijn inderdaad uitgevoerd 

middels memoriaalboekingen. 

Uiteraard zal dit bij de eindverantwoording door accountants getoetst worden. 

Bullits 2 en 3: Deloitte constateert dat de correcties tussen de drverse entnenen ziJn verwerkt m iddels 

memonaalboekingen en reken1ng-courantverhoud1ngen 

Reactie: de uitgevoerde correcties zijn in lijsten btJgehouden dre z11n ingezien door Delome. 
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B ullit 4: genoemde correcties slu iten aan  op de overlegde administratie (Spil analyse 2017-2019) 

Reactie: dit beeld is Juist. 

Bullit 5: een deel van de onderbouwing van de relevante facturatie (bijv. overeenkomsten met 

leveranciers) I s  op naam gesteld van andere ent,terten dan TTC GO BV. 

Reactie: dit is inderdaad het geval om hierboven genoemde, ons inziens valide, redenen. Ook deze 

sItuatIe is administratief hersteld. 

De kosten zijn toegerekend aan de diverse project- en subsidieonderdelen, op basis van het thans 

geldende toewijzing, dit heeft tot gevolgd dat veel kosten in delen worden toegerekend. Derhalve 

lopen de facturatie en toerekening qua entiteiten niet synchroon .  Zoals ook gemeld tijdem de controle 

is ook de wijze van toewijzing van de kosten gewi)Z1gd. Zoals ook besproken met subsidiegevers, dat 

toewijzing zou gaan plaatsvinden op basis van feItel iJkheden De laatste toewijzing heeft op factuur 

basis plaatsgevonden door de heren Dit is ook als zodanig verwerkt, 

hierbiJ is soms afgeweken van de (geformuleerde) hoofdregels 

B ij sommige kostensoort regels van de projectbegroting worden de kosten ook toegerekend naar 

(overige) fondsen niet zijnde ZiS of DEI . 

Bullit 6: een (klein) deel van de opgel'oerde werkzaamheden Is verricht en gefactureerd voor aanvang 

van de subsidieperiode (1 februan 2017). 

Reactie: dit beeld Is juist, met als gevolg dat deze kosten buiten de definitie\•e verantwoording zul len 

worden gehouden. 

Bullit 7:  Deloitte stelt vast dat: 

1. Een deel van de kosten bestaat uit in leen van personeel 

2. Niet in a lle gevallen op de facturen de bestede u ren en het uurtarief worden vermeld 

3. Soms wordt verwezen naar een specificatie die zich niet achter de factuur bevindt 

4. Gewerkt wordt met een uurtarief van 149 euro zonder dat daarbij is aangegeven of dit in- of 

exclusief BTW is. 

Reactie: 

1 Dit is jUlst 

2. Dit is jUtst. 

3. Dit Is juist, de bijbehorende uren administratie Is los beschikbaar en overhandigd aan De lome 

4. In gesprekken met Deloine is toegelicht dat zakelijke dienstverlening wordt verricht tegen een 

uurtarief van 149 euro exclusief BTW. 

Bullit 8: wat betreft reiskosten declaraties (in leen personeel) wordt slechts een totaal per persoon per 

periode opgevoerd, oftewel een spec1ficatIe naar datum en bestemming ontbreekt. 

Reactie: dit is ju ist. Een dergelijke detaillenng 1s uiteraard wel bij de ind1vIduele adviseurs beschikbaar 

en kan bij de uiteindelijke accountants controle overlegd worden 

B ullit 9: vastgesteld is dat vanaf begin 2018 door aandeelhouders en partners niet meer voor 

werkzaamheden aan het project is gefactureerd Er Is slechts gewerkt met een totaalopgave van aan 

het project gewerkte uren. 

Reactie: 

1. De achtergrond van deze aanpak is gelegen m het feit dat aandeelhouders en adviseurs sinds begin 

2018 geen uitzicht hebben op betaling van in te leveren facturen aangezien a l le beschikbare 

gelden binnen het project voorlopig (d.w.z .. tot aan de afrondende bankfinanciering) aan de 
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constructte van het TTC centrum uitgegeven gingen worden Ter voorkoming van lfinancIele pI1n 

veroorzakende) BTW betalingen Is gekozen voor uitstel van facturatie. 

2 Behalve deze totaaltellingen heeft Oeloitte conform afspraak van Bepack de gedetailleerde 

urenregImaties 2017-02 2019 ontvangen. 

Bullit 10: vastgesteld Is dat In een aantal gevallen kosten volgens de facturen verdeeld worden over 

meerdere proiecten, waaronder het ZIS proiect me GO) 

Reactie: dit Is inderdaad het geval voor CFD (= computatlonal flu1d dynam1cs) berekeningen, 

communicatie, inhuur derden en financiële controle. Als voorbeeld· de integrale CFD berekeningen 

Zijn ook uitgevoerd ten behoeve van de DEI en E FRO subsidies. 

Bullit 11: vastgestel d  dat In sommige gevallen facturen van één leverancier binnen eenzelfde 

kostensoort volgens verschillende verdeelsleutels worden doorbelast aan verschillende projecten. 

waaronder het ZIS me GO) proJect 

Reactie: dn: Is inderdaad het geval, b1ivoort>eeld bij de engineering door Antea Group, die al voor 1 

februari 2017 was gestart. Dit geldt ook voor de CFD berekeningen 

3 ad 3: Gedateerd 26 augustus 2019 IS door TTC GO BV het document 'Overzicht toew,jzing ZIS 

gesplitst' aangeleverd, zijnde een spec1ficatIe van opbrengsten en kosten van het TTC GD project 

Deloine stelt vast dat de volgorde van de kostensoorten in deze specrf1Cat1e niet aanslun op de 

volgorde m de subs1d1ebegroting, maar dat de kostensoorten wel allemaal in de specificatte worden 

vermeld. 

Reactie: de vaststelling van Deloine Is jUlst Ook vanuit ons zicht klopt de aangeleverde informatie qua 

indeling kostensoorten volledig, maar had de volgorde anders gekund. On: kan ons inziens niet tot een 

overmatige verwarring bij de lezer leiden 

Verder stelt Delome onder 1-.ALJ vast dat in de subs1dlebegrotmg een onderverdelmg zichtbaar 

gemaakt ,s In projectkosten per subsidie traject (ZIS 1 en 2, DEI en aanvul lend fonds) en dat a leen de 

werkelijke kosten In 21S worden gespecificeerd en z,chtbaar gemaakt per ent1ten: waarop ze zijn 

verantwoord 

Reactie: deze vaststellmg 1s juist 

Tenslotte wordt onder 3 ad 3evastgesteld dat de ontvangen specificatie geen datum c.q periode 

vermeldt waarop de werkelijke kosten betrekkmg hebben Dit betreft de periode 1 februari 2017 t/m 

30 juni 2019 

Reactie: deze vaststelling ,s deels correct Het betreft een vergehjkini: tussen de begrote en werl<ehjke 

kosten op basis van een vergelljkmg tussen de roro/en zoals voornen en werkehjk over de gehele 

periode tot 30 jUnI 2019 Daarmee wordt tevens de delta tussen de twee totalen zichtbaar Aan 

Delome Zijn wel spdanalyses per kwartaal verstrekt, zodat de aangroei van kosten per kwartaal 

zichtbaar werd 

3 ad 4:eDelon:te stelt vervolgens vast dat de 'uitgebreide beschn}Vrng aandeelhouders' van TTC GO BV 

m overeenstemming Is met de regIstratIe bij de Kamer van Koophandel 

Reactie: dit beeld IS JUlst 
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3 ad 5: 

1. Getracht 15 vast te stellen of er een door TTC GO BV opgesteld overzkht bestaat van leningen 

(e e.a. met vermelding van voorwaarden en bedragen die overeenstemmen met de onderliggende 

contracten) en Deloine heeft vastgesteld dat een dergelijk overzicht niet is ont11angen. Wel 15 Zijn 

leningsovereenkomsten ontvangen 

Reactie: op 28 augustus 2019 (email 12u19, i: bestand) zijn diverse documenten naar Delome 

gestuurd waaronder een totaaloverzicht van de door partners verstrekte leningen. Het geschet5te 

oeeld is de rhalve niet juist. 

2. De lening bedragen zijn op de bankrekening van TTC GO BV ontvangen. Verder is door TIC GO BV 

toegelicht hoe de leningen door partners van BT BV zijn verstrekt ter financiering \'an  de 

uItemdel1jk verstrekte leningen aan TIC GO BV. 

Reactie: dit beeld Is juist en de toelichting is nog steeds relevant. 

3 ad 6: Wat betreft de aanwezigheid van een lIqu1d1teItsprognose 

Bullits 1 en 2: Deloine stelt vast dat er door TTC GO BV een hquIdIteItsprognose 1s o pgesteld voor de 

pen ode juh 2019 • augustus 2020 (oftewel de periode waann beoogd wordt het TTC GO af te bouwen) 

Het (pos1tIeve) beginsaldo sluit aan bij het relevante bankafschnft. 

Reactie: dit beeld ISjUlst. 

Bullit 3: vastgesteld wordt dat er geen integrale, gedocumenteerde onderbouwing van de 

ingerekende uitgaven en inkomsten 1s ontvangen 

Reactie: naar ons beste weten Is er met om een gedetailleerde onderbouwing van de posten en 

bedragen van de hqu1d1tensprognose gevraagd Desgewenst kan elke hjn van de p rognose In detail 

worden toegelicht en voorgerekend. Wel Is op 24 JUII 2019, 17 52 uur het bestane 190724 Overzicht 

u,rgaven TTC Greveilngendam r b v  z,s - Delattte verstrekt, waarin een globale onderbouwing van de 

nog te maken kosten Is opgenomen. 

Bullit 4: in de prognose staat een vermelding van 200 000 te verwachten storting aandeelhouderse/ 

partners en een bedrag aan terug te ontvangen BTW Van deze bedragen ,s geen nadere 

onderbouwing ontvangen 

Reactie: dit Is Juist Het betreft te ontvangen bedragen van aandeelhouders/partners, en bedragen 

aan BTW op basis van daadwerkelijk ontvangen facturen Desgewenst Is binnen TTC GO BV elke mate 

,,.an detaIllenng, alsmede een volledige onderbouwing beschikbaar. 

Bullit 5: Deloitte stelt o\·er genoemde periode een bedrag à plm 5 54 {mln. geprognomeerde 

inkomsten vast, bestaande uit plm. 4,75 {mln. aan te verwachten bankfinancienng en het saldo aan 

te ontvangen BTW Ook hier stelt Delome vast dat er geen nadere onderbouwing is ontvangen Ook 

stelt men vast dat er nog geen Ol,'ereenkomsten ziJn gesloten ten aanzien van de bankfinancIenng 

Reactie: wat betreft de onderbouwing van de BTW inkomsten zie onze opmerking hierboven onder 

bulllt 4 Wat betreft de bankfinancIenng 1s Delome door TTC GO BV breed geïnformeerd over de 

a anpak en te verwachten uitkomst van het bankfinancienng traject Dit inclusief het fett dat een 

(getekende) overeenkomst pas richting de jaarwisseling 1s të! verwachten 

B ullit 6: wat betreft de in de hquidlteitsl)f'ognose opgenomen rekening courant verhouding met 

gelieerde entiteiten (RC schuld á plm 1,26 €mln.) stelt Delome vast dat er geen overeenkomsten 

verstrekt Zijn. 
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Reactie: dit beeld 1s Juist. Omdat er voorrang 1s gegeven aan boekhoudkundige correcties en de 

totaalbedragen per entiteit daarna pas bekend zijn, Zijn de Re-overeenkomsten nog niet opgesteld. 

Bullit 7: 

1. vastgesteld wordt dat op de 30/6/19 balans van TIC GD BV een post staat á plm. 1,49 {mln 

betreffende 'nog te ontvangen facturen' en 'overlopende uren 2019' Verder dat het hier gaat om 

een schuld aan aandeelhouders en partners in verband met gewerkte maar nog ruet 

gefactureerde uren 

Reactie: het genoemde bedrag is in grote lijnen juist en de achtergrond ervan wordt juist 

weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat steeds prudent is omgegaan met de hoeveelheid 

door aandeelhouders/partners opgegeven uren maar dat de van tevoren niet te verwachten 

hoeveelheid 'dynamk engineering' (het aanpassen van ontwerpen na overleg met 

aandeelhouders en bevoegde gezagen als ook praktische invulling naar aanleiding van 

onvoorziene (technische en financiële) omstand igheden. de hoeveelheid bestede uren de 

afgelopen jaren noodzakelijkerwijs sterk heeft verhoogd. 

Bij de definitieve verantwoording zullen hiervoor facturen en bijlagen beschikbaar zijn. 

2. Tenslone wordt vastgesteld dat deze schuld op enig moment uit de e�plortatie van TIC GO BV zal 

worden afgelost en dat hier geen schriftelijke afspraken over bestaan. 

Reactie: ook deze situatie wordt jU1st weergegeven. Met dien verstande dat de geleende bedragen 

alleen in geval van een meerJarige, duidelijk positieve exploitatie door TIC GD BV aan 

aandeelhouderso/ partners zullen kunnen worden terugbetaald. Ook hier wordt derhalve door 

aandeelhouderso/ panners een aanzienlijk risico geaccepteerd. 
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Datum: 2s-s-zo1g 

t " TTC-GD Datum· 

� �, .. � ... , ... . Dossiercode. DZ 

Overzicht achtergestelde leningen verstrekt door BT Projects 
&edragen in EUR 

Stand per 30/06/2019 

� r!!nte wordt jaarlijks herzren. Rente betalingen zr,n pas .uschuldr,d als de ashf ov, d� toelaat 

De leningen zijn achtergesteld 

Papn.1 1 ... � 1  
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