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Middelburg,

11 februari 2015

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het Statenvoorstel "Verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark Kreekraksluis B.V." zijn
op 11 februari 2015 door uw Staten nog enkele aanvullende vragen gesteld.
Deze vragen worden in de bijlage bij deze brief beantwoord.
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Bijlage
Beantwoording vragen Provinciale Staten nav Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA N.V. in Windpark
Kreekraksluis B.V.

Vragen van Provinciale Staten:

Antwoorden van Gedeputeerde Staten:

1.

Wat is het verschil in exploitatie tussen
de huidige situatie en na verkoop?
Waaraan wij kunnen zien dat we niet de
gans met de gouden eieren slachten.

1.

Deze vraag kan op een aantal manieren
worden beantwoord.
Ten eerste is de verkoopopbrengst hoger
dan de netto contante waarde van de toe¬
komstige kasstromen bij een verdisconteringsvoet die op DELTA van toepassing is.
Ten tweede vergelijkt deze transactie gunstig
met de EV/MW benchmark zoals te zien is in
het KPMG rapport.
Ten derde is de verkoopopbrengst zo'n 15
miljoen euro hoger dan de boekwaarde.
Bovendien is het ook nog zo dat DELTA de
groene stroom blijft afnemen en voor de
koper de dagelijkse bedrijfsvoering (exploita¬
tie) van het Windpark alsmede het onder¬
houd in technische zin blijft doen tegen een
vergoeding.

2.

Hoeveel van de verkoopsom wil DELTA
herinvesteren?

2.

DELTA geeft aan dat dit nog niet precies te
zeggen is. Dit hangt af van toekomstige
opportuniteiten die elk op hun merites beoor¬
deeld zullen worden. Dit alles tegen de ach¬
tergrond van een conservatief beleid gelet op
de schuldpositie.
DELTA geeft daarbij aan dat nieuwe investe¬
ringen alleen worden gedaan indien voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
- De investering draagt bij aan een lagere
C02 uitstoot.
- De investering is winstgevend en draagt
positief bij aan de financiële positie van
DELTA.
- De investering is liquide en kan op afzien¬
bare termijn weer verkocht worden zodat
het vrijgekomen kapitaal opnieuw herge¬
bruikt kan worden.
Wij constateren dat deze uitspraken van
DELTA afwijken van ons standpunt en het
standpunt van de aandeelhouderscommissie
(AHC).
DELTA wil de ruimte voor investeringen open
houden, terwijl de AHC vindt, dat er pas weer
uitbreidingsinvesteringen gedaan mogen
worden als er weer dividend wordt uitbetaald.

