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Betreft

Reactie op de brief Energiemarkt en provinciefondsuitkering
Zeeland

Geachte heer Polman,
Op 9 juni jl. heeft u namens de gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland een
brief aan mij verstuurd met als onderwerp energiemarkt en
provinciefondsuitkering Zeeland. In deze brief vraagt u aandacht voor de situatie
van de overige eigen middelen (OEM) van de provincie Zeeland. U verzoekt om
compensatie voor de korting op de uitkering uit het provinciefonds op basis van
veronderstelde dividendinkomsten.
In uw brief schetst u de problematiek rondom het wegvallen van de
dividendinkomsten van het energiebedrijf DELTA en de impact van een mogelijke
verkoop van activiteiten van het bedrijf op de Zeeuwse economie. Voor een
reactie op de problematiek rondom het energiebedrijf DELTA wil ik u
doorverwijzen naar het kabinetsstandpunt Borssele waarover u op 8 juni jl.
schriftelijk, in reactie op uw brief van 25 mei, bent geïnformeerd.
Voor mij is het niet mogelijk tegemoet te komen aan uw wens zonder het door
het IPO bepleite verdeelmodel van de commissie Jansen ter discussie te stellen
dat ik op unaniem verzoek van de provincies in een wijziging van de Financiële
verhoudingswet heb neergelegd. Deze unanieme steun in het kader van de
consultatie van het wetsvoorstel is recent bevestigd. Eén van de uitgangspunten
van dit voorstel is dat de wijze waarop de (verkoop)opbrengsten van de
energiebedrijven worden verrekend in de verdeling van het provinciefonds
ongewijzigd blijft ten opzichte van het huidige verdeelmodel.
Ingaan op uw verzoek tot compensatie zal tot herverdeeleffecten leiden, terwijl
een essentiële randvoorwaarde voor het door de commissie Jansen ontwikkelde
verdeelmodel was dat er geen herverdeeleffecten zouden optreden.
Zoals verwoord staat in de kabinetsreactie op het advies van de commissie
Balkenende, ben ik als fondsbeheerder wel van oordeel dat onderhoud aan de
verdeling van het provinciefonds nodig is om te waarborgen dat de verdeling aan
blijft sluiten bij de kosten- en inkomstenstructuur van de provincies, zodat de
provincies op een gelijke voet blijven staan ten opzichte van elkaar. Om die reden
acht ik het dan ook, net als de Raad voor de financiële verhoudingen, onwenselijk
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om er op voorhand van uit te gaan dat het verdeelmodel vijfjaar - zoals
voorgesteld door de commissie Jansen - ongewijzigd kan blijven, als gewijzigde
omstandigheden daartoe aanleiding zouden geven. Ik deel daarom de opvatting
van de commissie Balkenende dat een termijn van 5 jaar te lang is voordat naar
een actualisatie van de verdeling gekeken zou kunnen worden.
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Middels deze brief hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd over mijn
standpunten ten aanzien van de door u gevraagde compensatie voor de Provincie
Zeeland.

Hoogachtend,
De minister van BiooerrTandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

<S.k. Blok
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