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 2014 nummer 471.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake DELTA NV

Antwoorden van gedeputeerde staten:

(ingekomen 11-07-2014)

statenstukken

1.

2.

Gaarne vernemen wij van uw College of 1.
er risico’s verbonden zijn aan en zo ja
welke (met name financiële), voortvloeiende uit het besluit om een contract
af te sluiten voor (verplichte) afname van
windenergie (windpark Groningen) voor
een contractperiode van ten minste 10
jaar vanaf het jaar 2016 door DELTA
N.V. (mogelijke voorbeelden o.a.:
noodzakelijke “onrendabele”
investeringen in back-up capaciteit om
de stabiliteit van ‘het net’ te kunnen
garanderen, boetedagen, energie niet
kwijt kunnen door overproductie c.q.
gebrek aan afname).

DELTA NV heeft een contract gesloten met
offshore windpark Gemini om met ingang van
de ingebruikname van het park, 10 jaar lang
elektriciteit en een deel van de groencertificaten af te nemen. Hiermee wil DELTA
haar positie op de duurzame elektriciteitsmarkt versterken.

Kan uw College met redenen omkleed
aangeven waarom een dergelijk ingrijpend besluit (DELTA wordt hiermee de
grootste afnemer van elektriciteit
geproduceerd door windparken op zee)
genomen werd, los van de lopende
bepaling c.q. invulling van de
toekomstige strategie van DELTA N.V.?

Het afsluiten van een contract voor het
afnemen van elektriciteit behoort tot de
reguliere activiteiten van DELTA Energy. Een
energie bedrijf moet energie inkopen als het
verbruik groter is dan de eigen productiecapaciteit.
Het ligt in de lijn der verwachting dat DELTA
Energy dit in de toekomst vaker zal doen,
zodat het zelf investeren in nieuwe "assets"
niet meer nodig is.

2.

Zoals aan elk elektriciteitscontract zijn hier
reguliere risico’s aan verbonden.
Bij een afname contract met een windpark is
er een risico op het gebied van de netbalans.
DELTA heeft dit risico gemitigeerd door het
risico te delen met offshore windpark Gemini
en door een realistische onbalansfactor te
bepalen.
Verder levert een eventueel negatief prijseffect van de verkoop van de afgenomen
elektriciteit op de elektriciteitsmarkt geen
extra risico voor DELTA op door de koppeling
van de prijs voor offshore windpark Gemini
aan de marktprijs voor elektriciteit.

3.

Naar aanleiding van de aangekondigde
3.
verplichting tot sluiting van de Kolencentrale te Borssele, verzoeken wij uw
College om helder uiteen te zetten of en
zo ja welke strategie er enerzijds
uitgewerkt wordt m.b.t. het te verwachten
verlies aan werkgelegenheid daardoor
en anderzijds m.b.t. de te verwachten
saneringskosten/opruimkosten.

De directie van EPZ bereidt de stopzetting
van de kolenverbrandingsactiviteiten voor.
Dit vindt plaats in goed overleg met de
ondernemingsraad van EPZ en de afnemers
van EPZ: DELTA Energy BV en ERH/Essent.
Een aanzienlijk deel van de bij de kolencentrale werkzame personen heeft inmiddels
al een andere baan gevonden, zowel binnen
EPZ als bij andere bedrijven in de nabije
omgeving.
De EPZ-directie bestudeert samen met
DELTA nog altijd de mogelijkheid de
kolencentrale om te bouwen voor een ander
gebruik, bijvoorbeeld de verbranding van
biobrandstoffen. Een positieve business case
hiervoor is afhankelijk van een aangepaste
SDE subsidie (Stimulering Duurzame
Energieproductie) regeling of een andere
subsidievorm.
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