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Den Oever, 3 januari 2018 
 
Geachte crowdfunders, ambassadeurs van Energie uit Water,  

Hierbij stellen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Tocardo International B.V. 
 
De afgelopen maanden heeft het bestuur van Tocardo getracht om de nodige noodzakelijke financiering te 
realiseren. 
 
Met onze groot-aandeelhouder in Canada waren wij in een ver gevorderd stadium om de krachten te bundelen, 
waarbij zij Tocardo financieel zouden versterken, en Tocardo onze aandeelhouder zou kunnen voorzien van onze 
technologie, o.a. toe te passen op een aantal fraaie projecten in Cananda. 
 
Daarnaast zijn uitvoerig de mogelijkheden onderzocht om elders de benodigde financiering te realiseren.  
Helaas is Tocardo International B.V. er op dit moment nog niet in geslaagd deze financiering te realiseren, niet via 
onze aandeelhouders en niet via derden.  
 
Hoewel de gesprekken met de aandeelhouder en eventuele andere financiers nog steeds gaande zijn en een 
overeenstemming nog steeds mogelijk is, heeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van Tocardo er toe 
geleid dat het niet meer mogelijk is gebleken om surseance van betaling te voorkomen.  
Tocardo International B.V. heeft derhalve voorlopige surseance van betaling aan moeten vragen bij de rechtbank 
te Alkmaar. Deze voorlopige surseance van betaling is inmiddels uitgesproken, en Mr. A.M.H.J.L. Claus van Tanger 
Advocaten te Alkmaar is tot bewindvoerder benoemd. 
 
U als crowdfunders van het aan Tocardo International B.V. gelieerde Oosterschelde Tidal Power II B.V. willen wij 
hierbij informeren over dit nieuws, omdat wij ons zeer gesteund hebben gevoeld door het overweldigende succes 
van de crowdfunding via Duurzaam Investeren in de herfst van 2016.   
 
Samen met de bewindvoerder worden de komende dagen de diverse toekomstscenario’s voor Tocardo 
International B.V. onderzocht, waarbij het continueren van de projecten van Tocardo als uitgangspunt genomen 
wordt. Zodra er zich verder ontwikkelingen voordoen, zullen wij u vanzelfsprekend weer op de hoogte brengen.  
 
 
Over Tocardo: 
Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. In 1999 is het bedrijf, o.a. 
samen met ECN begonnen met research naar de mogelijkheden van getijdenstroom. Het bedrijf heeft in 2005 het 
eerste prototype getest, gevolgd door installatie van de eerste testturbine in 2008 (die tot op heden nog steeds 
energie levert). Uniek aan de turbines is het zelf roterende blad (wereldwijd gepatenteerd). Daarnaast verleent 
Tocardo installatie- en onderhoudsdiensten rondom haar turbines en installaties . In toenemende mate is Tocardo 
actief in de ontwikkeling van getijde energieprojecten middels locatieselectie, haalbaarheidsstudies, Front End 
Engineering Design (FEED), bouwen van businesscases, en de daaraan gelieerde financiële en operationele 
aspecten. 
 
Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking met een enorme potentie.  
De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines 
(‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom.  
De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, 
de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking. 
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Tocardo heeft de exclusieve rechten verkregen voor de ontwikkeling van 5 getijdeprojecten in het Verenigd 
Koninkrijk (Fall of Warness en Isle of Wight) en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze 
projecten binnen de komende 2 tot 5 jaar geïnstalleerd kunnen zijn. Naast bovenstaande projecten heeft men de 
beschikking over een tiental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk, de Oosterscheldekering en in Orkney 
(Schotland). Tocardo’s Fall of Warness project (UK) heeft accreditatie gekregen voor een invoedingstarief van 20 
jaar.  
 
Tocardo heeft een grote technologische voorsprong op haar concurrenten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Canada. “Het zou ontzettend jammer zijn als deze door gebrek aan solide investeerders verloren 
gaat”, zegt de CEO van Tocardo, Hans van Breugel. Nederland is een fantastisch innovatieland en moet dit ook 
blijven, getijdenenergie hoort daar bij”. 
 
De vraag naar stroom uit getijde neemt toe en daarmee ook de vraag naar het benodigde werkkapitaal om zowel 
bovenstaande projecten als de zich in de groeiende pijplijn bevindende projecten te financieren.  
De implementatie van de innovatie hangt altijd sterk af van regeerakkoorden, die voor onze sector de laatste 
kabinetsperiodes niet voldoende waren. Getijdenenergie vraagt om meer steun vanuit de regering en vanuit 
nieuwe investeerders, alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd  
vermarkten.  
 
“De eerste duizend megawatt wind op zee zijn zwaar gesubsidieerd”, benadrukt Van Breugel. Pas nu, door 
succesvolle tenders, gaat de kostprijs van windenergie hard omlaag, waardoor de staat miljarden euro’s in zijn zak 
houdt. Des te schrijnender dat er tot op heden te weinig beschikbaar is gemaakt voor getijdenenergie.  
 
Met de juiste investeerders kan Nederland die technologische voorsprong in het opwekken van groene energie 
uit getij behouden; wij zoeken naar kapitaal om samen de wereldmarkt te kunnen veroveren met dit stukje 
Hollands Glorie.  
 
 

 
 


