Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. F. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 059.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake DELTA N.V.

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 24 februari 2016)
1.

Graag vernemen wij van uw College
voor welke periode DELTA het exclusieve contract voor afname van de totale stroomproductie van het offshore
windpark Gemini heeft afgesloten?

1.

2.

Tevens willen wij van uw College een 2.
complete lijst ontvangen met de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan die
afname van de totale stroomproductie
van het offshore windpark Gemini.

DELTA heeft een langlopend contract afgesloten voor de periode 2016 tot 2030 om
de opgewekte stroom met de bijbehorende
"garanties van oorsprong" van het windpark Gemini af te nemen.

Voorafgaand aan het sluiten van het contract heeft DELTA een risico-analyse gemaakt, die destijds met de Raad van Commissarissen is gedeeld. De afweging tussen rendementsverwachting en risico’s
heeft geleid tot dit contract.
Het betreft hier geen investering noch
enige andere vorm van financiering door
DELTA. Omdat DELTA niet investeert,
drukt dit niet op de liquiditeit of het vermogen. DELTA heeft geen deelneming in
het windpark zelf en loopt daar derhalve
ook geen risico over.
Er zijn ondanks de lange looptijd van het
contract geen marktrisico’s die via langlopende contracten afgedekt moeten worden. DELTA neemt de opgewekte stroom
en garanties van oorsprong namelijk af tegen een markt geïndexeerde dagprijs.

3.

Ook willen wij van uw College vernemen welke verplichtingen DELTA bij
het sluiten van dit contract is aangegaan en vernemen wij en-passant
graag van uw College of de
aandeelhouders voorafgaand betrokken zijn bij het aangaan van dit
“windenergieavontuur”?

3.

DELTA zal de door Gemini op te wekken
stroom en de bijbehorende "garanties van
oorsprong" afnemen, zonder zelf in het
park te participeren of te investeren.
De aandeelhouders zijn door DELTA niet
betrokken bij het afsluiten van dit contract,
hetgeen statutair ook niet noodzakelijk is.

4.

(a) Tot slot wil de Statenfractie van de 4.
PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van
uw College expliciet weten, of DELTA
zich mogelijk heeft gecommitteerd aan
afspraken/of verplicht is, om ‘conventionele back-up’ achter de hand te
houden teneinde energieleverantie te
kunnen waarborgen als het offshore
windpark Gemini, door omstandigheden, geen stroom levert?
(b) Mocht dit het geval zijn, kunnen we
dan überhaupt wel de energietak ‘op
afstand zetten’?

DELTA levert de door Gemini opgewekte
stroom aan eindverbruikers.
Op dagen met veel wind wordt meer
stroom opgewekt en zal het overschot op
de wholesale markt worden verkocht of
worden andere productiemiddelen afgeregeld.
Op dagen met minder wind wordt een
eventueel tekort op de wholesalemarkt ingekocht of worden, indien dat goedkoper
is, andere productiemiddelen van elektriciteit opgeregeld.
Er is geen back-up contract afgesloten met
Gemini of een andere marktpartij.

MIDDELBURG, 22 maart 2016
Namens de fractie van Partij voor Zeeland,

Gedeputeerde Staten,

dhr. F. Babijn

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

16004540.docx
2

