Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Schonis, mevr. Van Veen, dhr. Veraart (D66) ingevolge artikel
44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 081.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake DELTA onderzoekt
verdere mogelijkheden voor verkoop
onderdelen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 21 april 2016)
1.

Op welk moment en op welke wijze
1.
heeft de Raad van Bestuur hierover
overlegd met de Raad van Commissarissen?

Er is veelvuldig contact tussen de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot het strategietraject.
Het voorstel om de verdere mogelijkheden
van verkoop van onderdelen verder te onderzoeken is formeel geagendeerd,
besproken en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen op
6 april 2016.

2.

Op welke moment en op welke wijze
hebben de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen hierover
overlegd met de aandeelhouderscommissie?

2.

De aandeelhouderscommissie is op maandagmiddag 18 april 2016 geïnformeerd
over het onderzoek van DELTA naar de
verdere mogelijkheden van verkoop van
onderdelen in het reguliere "gamma"-overleg met DELTA.

3.

Welk standpunt heeft onze vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie en daarna in de aandeelhoudersvergadering hierover ingenomen?

3.

Gedeputeerde Schönknecht heeft in de
aandeelhouderscommissie en in het
''gamma"-overleg met DELTA aangegeven
dat zij hetgeen door DELTA is gepresenteerd zal voorleggen aan de juridische en
financieel adviseur van de aandeelhouders.

4.

De Statenleden zijn over de verkoop
4.
van onderdelen DELTA geïnformeerd
op de dezelfde dag dat het persbericht
verschijnt. Hiermee is er sprake van
een voldongen feit. Waarom zijn
de Statenleden niet eerder geïnformeerd?

Het onderzoeken van de mogelijkheden
van verkoop is een bevoegdheid van de
Raad van Commissarissen/Raad van
Bestuur, waarover de aandeelhouders via
de aandeelhouderscommissie geïnformeerd zijn op 18 april 2016. Op dinsdagochtend 19 april hebben wij per ommegaande een brief naar uw Staten gezonden
om u te informeren (kenmerk 16006492).
Daarbij heeft u onder embargo het persbericht ontvangen dat op dinsdagmiddag 19
april door DELTA naar buiten is gebracht.

5.

Heeft het nog nut dat de aandeelhou- 5.
ders een DELTA-commissaris voordragen als er zonder overleg dergelijke
strategische besluiten worden genomen door de directie?

Indien DELTA na haar onderzoek daadwerkelijk tot een eventuele verkoop van onderdelen van DELTA zou over willen gaan
is statutair goedkeuring van de Algemene
vergadering van Aandeelhouders noodzakelijk. Voorafgaand aan deze besluitvorming zal een voorstel aan uw Staten worden voorgelegd.

6.

D66 heeft bij herhaling gewezen op de 6.
specifieke problematiek rondom de
kerncentrale van EPZ en de belemmeringen voor verkoop. Recent werd nog
door het college gemeld dat men
voortgang boekte in de gesprekken
hierover met het Rijk. Welke stappen
zijn door de Deltabestuurders en de
aandeelhouders genomen om met het
Rijk te komen tot een oplossing voor
de kerncentrale en zijn er al toezeggingen gedaan door het Rijk?

Om tot een totaaloplossing voor de kerncentrale Borssele te komen waarbij de exploitatie van de kerncentrale tot aan ontmanteling wordt afgeschermd van mogelijke liquiditeitstekorten, is een stuurgroep
en een aantal werkgroepen ingesteld. Er is
een externe projectleider aangetrokken om
e.e.a. te coördineren.
In de stuurgroep en de werkgroepen zijn
de Raad van Bestuur van DELTA, een afvaardiging van de aandeelhouders van
DELTA, EPZ, RWE en een drietal ministeries vertegenwoordigd.
Het resultaat tot op heden is dat alle relevante informatie inzichtelijk is gemaakt en
dat duidelijk is wat gedaan moet worden
om tot een oplossing te komen. De vraag
die nu nog voorligt is hoe de lasten van de
oplossingsrichting worden verdeeld.
Voor een bijdrage van de Staat is het
noodzakelijk dat alle betrokken ministeries
voldoende steun geven. Op korte termijn
zal moeten blijken of dit ook het geval is.
Minister Kamp (EZ) heeft tijdens het debat
over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet meermaals benadrukt dat het kabinet
zich medeverantwoordelijk voelt om ervoor
te zorgen dat de kerncentrale Borssele op
een verantwoorde wijze blijft produceren
tot aan de voorziene buitengebruikstelling
eind 2033.
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