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Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 25 januari 2016)

1.

Behoud van werkgelegenheid is uiter1.
mate belangrijk voor Zeeland, maar kan
uw College harde onderbouwde garanties geven voor het behoud van de
werkgelegenheid bij DELTA? Zo nee,
betekent de voorgestelde herstructurering in combinatie met een herfinanciering dan slechts uitstel van executie en
is verkoop per direct dan wellicht een
betere optie?

De informatiebijeenkomst op 19 januari
heeft tot doel gehad de achterbannen van
de aandeelhouders te informeren over het
komende splitsings- en herstructureringstraject bij DELTA. Er zijn in dit stadium nog
geen gekozen oplossingen en geen vaststaande feiten. De herstructurering in combinatie met een herfinanciering waarover
gesproken wordt is een optie. Werkgelegenheid is een belangrijke factor bij de afwegingen die nog gemaakt moeten worden
later in dit jaar.

2.

(a) De fractie van de (PVZ) wil van uw
College vernemen wat de
financiële (verlies)prognose voor
DELTA de komende jaren is en of in
het licht daarvan het aantrekken van
een “krediet” van EUR 150 miljoen
wel zinvol is? (b) Welke termijn hoopt
DELTA, naar de mening van uw College, met dit “krediet” te overbruggen in
een dalende markt waar de resultaten
van DELTA steeds verder onder druk
komen te staan en is die termijn volgens u voldoende? Graag een feitelijke
onderbouwing van uw antwoord.

2

In de aandeelhoudersvergadering van december 2015 is het financieel plan van
2016 besproken. Het begrote resultaat
voor 2016 staat daar op € 1,5 miljoen.
Momenteel is wel duidelijk dat de resultaten van DELTA nog sterker onder druk komen te staan door de invloed van de historisch lage elektriciteitsprijzen, die nog
steeds dalen.
Er kan nu op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan over wat
"voldoende" is als oplossing.

3.

Stel dat de creditrating van DELTA nog
verder naar beneden wordt
bijgesteld, welk bedrag moet DELTA
dan verplicht als garantie
aanhouden en heeft de herfinanciering
met een lening voor een bedrag
van 150 miljoen euro dan überhaupt
nog wel zin?

3.

We weten niet hoe zaken de komende tijd
gaan verlopen (alle opties staan nog open
uit het toetsingskader) en kunnen daarover
dus geen uitspraak doen. Alle voorgelegde
opties zullen, op dat moment, door de aandeelhouder afgewogen worden tegen het
toetsingskader.

4.

Tijdens deze informatieavond kwam
4.
ook naar voren dat onder alle omstandigheden een oplossing voor de verlieslatende onderdelen en EPZ gevonden
zal moeten worden. Als je dat afzet tegen het feit dat er een juridische verplichting bestaat om de bestaande
schuldeisers zorgvuldig te behandelen

Nee.
De directie en RvC van DELTA zijn hiermee bezig.
Op het moment dat dit duidelijk is, zal een
voorkeursscenario voor de splitsing bepaald worden en aan de aandeelhouders
worden voorgelegd.

en dat om die reden geld ter beschikking gesteld zal moeten worden aan de
verlieslatende activiteiten vanuit de gezonde onderdelen (kapitalisatie), kan
uw College dan aangeven welk bedrag
hiermee in totaal gemoeid is?

5.

Wat betekent het voor DELTA als de
5.
kerncentrale niet “op afstand” gezet kan
worden?

Dat betekent dat de Kerncentrale dan bij
DELTA blijft en dat DELTA daarover de
risico's blijft lopen.

6.

(a) Kan uw College garanderen dat er
6.
bij het bereiken van de
saneringsdatum voor de kerncentrale
voldoende financiële middelen
veilig weggezet zijn en de provincie
Zeeland niet gevraagd zal worden om
een onverhoopt tekort aan te zuiveren?
(b) Ook wil onze fractie van uw College
vernemen hoe veilig, in geval van faillissement, de tot op heden gereserveerde
middelen beheerd worden, welk bedrag
er nu in totaal gereserveerd is en er
specifiek op die rekening staat en welk
bedrag er jaarlijks toegevoegd wordt.

a. De Provincie Zeeland is aandeelhouder
in DELTA en kan uit hoofde van haar aandeelhouderschap niet worden aangesproken om tekorten aan te zuiveren.
b. De voor de amovering van de kerncentrale te reserveren bedragen worden bij de
Stichting Beheer Ontmantelingsgelden ondergebracht. Voor de exacte bedragen en
constructie verwijzen wij u naar het openbare jaarverslag van EPZ:
http://epz.nl/downloads
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