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Geachte mevrouw Schönknecht,
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Op 16 november 2016 (kenmerk 16017943) ontving ik uw brief namens de
aandeelhouders van DELTA, waarvan u een afschrift aan de ministers van
Financiën, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur
en Milieu hebt gezonden. In uw brief laat u het kabinet weten dat de
aandeelhouders van DELTA niet ingaan op het voorstel van het kabinet om de
aandeelhouders te helpen om Enduris en het 50%-belang in Evides over te nemen
van DELTA, dat de minister van Financiën en ik u tijdens het bestuurlijk overleg
op 5 oktober hebben toegelicht. U constateert dat er na 5 oktober geen bestuurlijk
overleg meer heeft plaatsgevonden en verzoekt om een nieuw bestuurlijk overleg
om alternatieve denkrichtingen te bespreken. Met deze brief reageer ik mede
namens de minister van Financiën op uw brief van 16 november.
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Bij brieven van 17 november 2016 heb ik beide Kamers der Staten-Generaal,
mede namens de ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Milieu, geïnformeerd over uw besluit,
conform mijn toezegging in de brief van 21 oktober 2016 (Kamerstukken II
2016/17, 25 422, nr. 158). In de bijlagen treft u deze brieven ter informatie aan.
In de brieven geven wij aan dat het, nadat de aandeelhouders van DELTA hebben
aangegeven niet in te gaan op het voorstel van het kabinet, aan DELTA en haar
aandeelhouders zelf is om een oplossing te vinden voor de financiële situatie bij
DELTA. Uit het onderzoek dat door onderzoeksbureau Roland Berger is uitgevoerd,
blijkt namelijk dat DELTA haar verwachte liquiditeitstekort kan opvangen door ten
minste twee bedrijfsonderdelen te verkopen en daarmee ook de financiële
verplichtingen verbonden aan de exploitatie van de kerncentrale na te komen en
de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid op de lange termijn te borgen.
DELTA zal, vanwege de verplichting in de Wet onafhankelijk netbeheer, in elk
geval Enduris moeten afsplitsen voor de door de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) gestelde splitsingsdatum van 1 juli 2017. Daarnaast zou de verkoop van
het bedrijfsonderdeel Retail voor DELTA al op korte termijn voor de nodige
financiële ruimte kunnen zorgen. Het verkooptraject van dit bedrijfsonderdeel
loopt al enige tijd en wordt volgens DELTA in de komende maanden afgerond.
Zo creëert DELTA een adequate uitkomst als levensvatbaar commercieel bedrijf.
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De alternatieve denkrichtingen die u in uw brief schetst, zijn eerder besproken en
kunnen om verschillende redenen voor het kabinet niet aan de orde zijn. In de
brieven die de minister van Infrastructuur en Milieu en ik op 8 juni 2016
(Kamerstukken II 2015/16, 25 422, nrs. 146 en 147) namens de genoemde
ministers aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, is ingegaan op het voorstel dat
de aandeelhouders van DELTA ons per brief van 25 mei 2016 hebben gestuurd en
op het voorstel om de kerncentrale te nationaliseren. Andere denkrichtingen zijn
door Roland Berger onderzocht. Op basis van dat onderzoek, dat werd begeleid
door een stuurgroep waarin behalve de betrokken ministeries ook de Zeeuwse
partijen vertegenwoordigd waren, is ons voorstel aan de aandeelhouders van
DELTA gedaan. Met dat voorstel zou DELTA komen te beschikken over voldoende
liquiditeit om aan haar financiële verplichtingen te blijven voldoen en de nucleaire
veiligheid te borgen, zou werkgelegenheid behouden kunnen blijven in Zeeland en
zouden Zeeuwse overheden hun publieke taken ten aanzien van Enduris en Evides
kunnen behouden. Het kabinet vindt het vanzelfsprekend dat de aandeelhouders
ook zelf een bijdrage leveren aan een dergelijke oplossing.
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Het voorstel van het kabinet en het proces van overleg tussen het kabinet, de
aandeelhouders van DELTA en DELTA is er te allen tijde op gericht geweest om
voor 1 december 2016 duidelijkheid te kunnen scheppen. DELTA heeft immers
vanaf het begin van het proces aangegeven voor die datum duidelijkheid van haar
aandeelhouders te willen hebben om te kunnen besluiten of zij tot verkoop van
Enduris aan derden moet overgaan, met het oog op de door de ACM gestelde
uiterste splitsingsdatum van 1 juli 2017. Nu de aandeelhouders van DELTA hebben
aangegeven niet te kunnen ingaan op het voorstel van het kabinet, is het risico
groot dat er voor 1 december 2016 geen gezamenlijke oplossing meer mogelijk is.
Het beeld dat u in uw brief oproept, en dat mij inmiddels ook vanuit de Tweede
Kamer heeft bereikt, dat er sinds het bestuurlijk overleg van 5 oktober geen
overleg meer heeft plaatsgevonden en dat daardoor een haalbare en
aanvaardbare oplossing is afgesneden, herken ik niet. Ter uitwerking van het
voorstel gedaan tijdens het bestuurlijk overleg van 5 oktober vond de afgelopen
weken intensief en constructief overleg plaats tussen medewerkers van de
betrokken ministeries en uw medewerkers, zowel ten kantore van mijn ministerie
als telefonisch. Ook is er voortdurend telefonisch contact onderhouden met uzelf.
Bovendien is er regelmatig contact geweest met DELTA. In een van die overleggen
is de aandeelhouders van DELTA verzocht om inzichtelijk te maken hoeveel zij –
binnen de uitgangspunten van het voorstel van het kabinet – zelf zouden kunnen
bijdragen en onder welke voorwaarden zij dat zouden kunnen doen. Op dat
verzoek hebben wij helaas geen reactie mogen ontvangen. Recentelijk hebben wij
vernomen dat de aandeelhouders niet ingaan op het voorstel van het kabinet.
Vervolgens ontvingen wij daarvan een formele bevestiging in uw brief van 16
november 2016.
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Het kabinet blijft vanzelfsprekend graag in gesprek met de aandeelhouders van
DELTA over hun standpunt en de daardoor ontstane situatie. Naar aanleiding van
ons laatste telefoongesprek op 22 november jl. zal op korte termijn een
bestuurlijk overleg worden ingepland.
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Hoogachtend,

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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