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Motie bij het Statenvoorstel splitsingsplan Delta NV- SERV-074
Van het lid G. van Unen

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 8 juli 2016.
Overwegende dat:
-Minister Kamp, ondanks een meerderheid in de Eerste Kamer die tegen de splitsingswet is,
deze wet toch wil uitvoeren.
-We vandaag het splitsingsplan voor Delta NV bespreken.
-De kerncentrale Borsele (EPZ) bij de splitsing van het bedrijf een onoverkomelijke blokkade
vormt.
-De kerncentrale Borsele langer open blijft door een besluit van de Tweede Kamer.
-De kerncentrale niet verkocht kan worden door landelijke wetgeving.
-Minister Kamp in een brief, van 8 juni 2016, aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat
hij niet van plan is Zeeland financieel te willen helpen met het probleem van de
kerncentrale.
-Deze omstandigheden leiden tot grote gevolgen voor de werkgelegenheid in Zeeland en het
voortbestaan van het bedrijf Delta NV.

-Het in opdracht van de Tweede Kamer geschreven rapport van de commissie Balkenende,
Zeeland in stroomversnelling, adviseert ook een rol voor het rijk bij de oplossing van het
probleem van de kerncentrale.

Draagt het college op:
Om minister Kamp, het ministerie van economische zaken, de regering en de Tweede Kamer
mee te delen dat:
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-Het onmogelijk is om het bedrijf Delta NV op te splitsen in levensvatbare onderdelen zolang
er geen oplossing is voor de kerncentrale.
-De rijksoverheid haar verantwoordelijkheid moet nemen m.b.t de kerncentrale.
-Het onmogelijk is om zonder oplossing voor de kerncentrale de gevolgen van de
splitsingswet uit te voeren voor Delta NV.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ger van Unen
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