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Middelburg 23 november 2016
Excellenties, geachte dames en heren,

De Centrale Ondernemingsraad DELTA N.V. constateert op basis van de brieven
geschreven door aandeelhouders DELTA aan de minister en van de minister in
reactie daarop aan de Tweede Kamer dat de oplossingen voor de problemen
waarmee DELTA worstelt in een impasse verkeren.
De problemen waar DELTA zich voor gesteld ziet, worden hierdoor alleen maar
groter. Dit door gebrek aan daadkrachtige en eenduidige politieke besluitvorming.
Politieke besluitvorming op nationaal niveau, die van grote invloed is op de
elektriciteitsprijs, op het feit dat DELTA zijn Netwerkbedrijf af moet splitsen, eisen aan
DELTA bij het eigenaarschap van een kerncentrale. En op regionaal niveau, gebrek
aan politieke besluitvorming in de oplossingen die er voor zorgen dat de gezonde
onderdelen van DELTA een doorstart kunnen maken.

DELTA doet er zelf alles aan om de kosten te beheersen en onderdelen een
gezonde doorstart te kunnen geven. Reorganisaties volgen elkaar op en van een
flink aantal medewerkers moeten we helaas al afscheid nemen. Waarschijnlijk zullen
onderdelen verkocht moeten worden om ze een gezonde doorstart te kunnen geven,
daarbij hopen wezo veel mogelijk werkgelegenheid in Zeeland te kunnen behouden.

In het belang van DELTA,zijn klanten en al die medewerkers van DELTA die al zo
lang in grote onzekerheid verkeren, roepen wij de aandeelhouders en de
bewindslieden op zich maximaal in te spannen om uit deze impasse te geraken.
Aan de ministers: neem uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de kerncentrale
teneinde daarvoor een financieel solide oplossing mogelijk te maken. Neem uw
verantwoordelijkheid ten aanzien van de Zeeuwse werkgelegenheid. Ondanks het
feit dat de Zeeuwse werkgelegenheidscijfers klaarblijkelijk nog geen aanleiding
geven tot ongerustheid, is de COR met de commissie Balkenende van mening dat de
werkgelegenheid in Zeeland wel degelijk onder grote druk staat. Daarom moet er niet
nog meer werkgelegenheid onnodig verdwijnen.
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Aan de aandeelhouders: blijft u zich maximaal inspannen om oplossingen te
bereiken. Daar passen geen ultimatums bij, maar door onderhandelen tot er een
oplossing is. Toon leiderschap die past bij het motto van de Zeeuwen ‘Luctor et
Emergo'.

Met vriendelijke groet,
Centrale Ondernemingsraad DELTA N.V.,

H.A.M. Martens, secretaris

A. Nonnekes, voorzitter
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