Verslag
statencommissie
Conceptverslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur, gehouden in de Louise de
Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg op 11 mei 2015 van 14.10. – 16.35 uur
Voorzitter:

H.J. van Geesbergen

Aanwezig zijn de (plv.) leden: C.W. Bierens, P. van Dijk, A. Evertz, T. van Gent, J.L. Kool-Blokland,
W. Hirdes, C.M. Hurkens, C.V.A. Kooman, P.C.A. de Milliano-van den Hemel,
R. Muste, F.A. van Oorschot, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink, G. van Unen,
J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg en W. Willemse
Tevens zijn aanwezig:

C.M.M. Schönknecht-Vermeulen (GS), M. Vink (Emendo, agendapunt 5),
M.E. Trimpe (commissiegriffier)

Afwezig zijn de leden:

M.J. Faasse

1.

Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter heet de aanwezigen welkom in deze eerste vergadering van de commissie Bestuur.

2.

Beëdiging burger-commissieleden
Mevrouw Hurkens (SP) en de heren Van Oorschot (PvdA), Muste (PvZ), Eversdijk (SP), Hirdes (ZL)
en Geelen (D66) worden geïnstalleerd als burgercommissielid, door middel van het uitspreken van
de belofte.

3.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
De heer Muste (PvZ) geeft aan vragen te hebben ingediend voor het agendapunt informatieuitwisseling. De voorzitter geeft aan dat daarvoor in deze extra vergadering is uitgetrokken, en
adviseert de vragen in te dienen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Bestuur.

4.

Gelegenheid om in te spreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Statenvoorstel Strategie DELTA NV (SERV-198)
Eerste termijn
De heer Temmink (GL) vraagt naar het risico voor de provincie bij de verplichte publieke aandelen in
geval van een eventueel faillissement van DELTA. Verder vraagt hij duidelijkheid over de
investeringen en het dividend en pleit hij er voor om de aandeelhouderscommissie in stand te
houden t.b.v. een geïntegreerd bedrijf.
De heer Van Dijk (PVV) is van mening dat de aandelen zo snel mogelijk verkocht moeten worden.
Voor zijn fractie is dit het enige doel achter de strategie.
De heer Roeland (SGP) vraagt zich af of het college hetzelfde bedoelt als in de aandeelhoudersstrategie bij "geen uitbreidingsinvesteringen zolang er geen dividend uitgekeerd wordt"? Zijn het
college en DELTA het met elkaar eens over de (on)wenselijkheid van een geïntegreerd bedrijf? Als
derde punt vraagt spreker aandacht voor het uitblijven van de rechterlijke uitspraak over de
splitsingswet. Tot slot pleit hij voor een gezamenlijke dialoog met het ministerie van Economische
Zaken over de kerncentrale.
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Mevrouw Kool-Blokland (CDA) vraagt of alle voorwaarden uit de aandeelhoudersstrategie zijn
vertaald in deze strategie? Voorts neemt zij aan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen
uitbreidings- en onderhoudsinvesteringen. Communicatie vanuit de aandeelhouderscommissie is
van essentieel belang om de aandeelhouders blijvend te informeren over de ontwikkelingen.
De heer Verburg (CU) vraagt naar de verwachtingen over de fusie/verkoop-discussie en vraagt het
college hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.
Volgens de heer Bierens (VVD) lijkt, ondanks enkele opmerkingen van de VVD, de voorliggende
bedrijfsstrategie in lijn te zijn met de aandeelhoudersstrategie. Hij vindt schuldreductie en
risicobeperking belangrijke doel van de strategie, net als Zeeuwse werkgelegenheid en het borgen
van de publieke belangen. Een gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor de kerncentrale
Borsele wordt gesteund door de VVD. De aandelen Evides moeten nu echt verhangen gaan worden
De heer Veraart (D66) is van mening dat de aandelen van Delta beter niet op korte termijn verkocht
worden vanwege de huidige marktomstandigheden. Voorts vraagt hij de aandeelhoudersstrategie
vaker te herzien om ontwikkelingen in de markt beter daarbij te kunnen betrekken.
Mevrouw Van Unen (SP) is van mening dat een recht op dividend pas geëffectueerd kan worden als
er daadwerkelijk rendement is. Investeringen om het rendement op gang te krijgen moeten toch wel
mogelijk blijven, zo vraagt de SP zich af.
In reactie op een vraag van mevrouw Van Unen, legt de heer Hirdes (ZL)uit dat verkoop van
aandelen bespreekbaar is na uitgebreid onderzoek en bij profijt voor de provincie.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) geeft antwoord op de gestelde vragen. Er bestaat een
risico voor de provincie als Delta failliet gaat. Dat voorkomen is een onderdeel van de
aandeelhouders- en bedrijfsstrategie. Momenteel wordt nagedacht over de wijze waarop en met
welke partners het ministerie van Economische Zaken benaderd zal worden. Het initiatief hiervoor
ligt bij Delta. Investeringen onder € 55 miljoen zijn een bevoegdheid van Delta. De aandeelhouder
moet niet willen gaan over de normale bedrijfsvoering, wel over risicovolle, commerciële
investeringen. Als er geen dividend uitgekeerd wordt, is het college van mening dat er geen
risicovolle, commerciële investeringen gedaan mogen worden, aldus de gedeputeerde.
Schuldreductie is een belangrijk doel van de bedrijfsstrategie. De gedeputeerde acht het ook van
belang dat de aandeelhouders hierover en over dividenduitkering overleg voeren met het bedrijf. De
uitspraak van de Hoge Raad over splitsing wordt eind juni 2015 verwacht. Voorts noemt zij de
suggestie om gezamenlijk de dialoog met het ministerie van Economische Zaken aan te gaan een
goede suggestie. In goede samenspraak met de andere aandeelhouders is aan alle voorwaarden
van de aandeelhoudersstrategie voldaan. Zij zegt toe PS vanuit de aandeelhouderscommissie op de
hoogte te houden. V.w.b. de vacature van de Raad van Commissarissen meldt zij dat aan de
invulling ervan wordt gewerkt. Delta onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de aandelen Evides te
verhangen of om tot een oplossing te komen die spoort met de aandeelhoudersstrategie. Foute
investeringen hebben tot de huidige problemen geleid, niet de dividenduitkeringen. In reactie daarop
heeft PS de aandeelhoudersstrategie vastgesteld.
De heer Vink (Emendo) gaat nog verder in op de onmogelijkheid van uitbreidingsinvesteringen als er
geen dividend uitgekeerd wordt. Uit zijn uitleg blijkt dit onderdeel van het dictum vooral als
beschouwd te moeten worden en dat, in concrete gevallen, na zorgvuldige afweging, afwijking
mogelijk is.
Tweede termijn
De heer Temmink (GL) is van mening dat het rendement van investeringen in eerste instantie
gebruikt moet worden voor schuldenreductie. Dat vergroot de kans op langdurige werkgelegenheid
voor de Zeeuwen. Voorts vraagt hij hoe het bedrijf en het college tegen inzet op energiebesparing?
De heer Roeland (SGP) vraagt of Delta ook bereid is om in samenwerking de dialoog met het
Ministerie van Economische Zaken aan te gaan. Voorts vraagt hij schriftelijke verduidelijking van het
beslispunt over uitbreidingsinvesteringen.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) blijft pleiten voor onderscheid tussen onderhouds- en
uitbreidingsinvesteringen in relatie tot de schuldenreductie. Voorts vraagt zij hardere afspraken met
het bedrijf om de opbrengst van de verkoop van Indaver in te zetten voor de schuldenreductie.
Schuldreductie is ook voor de ChristenUnie een belangrijk punt, aldus de heer Verburg. Afwijking
van een verbod op uitbreidingsinvesteringen moet echter mogelijk blijven. De afwijking kan alleen in
overleg tussen bedrijf en aandeelhouders geëffectueerd worden.
De heer Van Oorschot (PvdA) stelt voor in het dictum slechts een beperking op te leggen voor
risicovolle investeringen.
De heer Bierens (VVD) vraagt wanneer het resultaat van het Delta-onderzoek naar de verhanging
van Evides-aandelen verwacht wordt. Verduidelijking van het dictum mag niet leiden tot een
verruiming van de beperking op uitbreidingsinvesteringen.
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De heer Veraart (D66) steunt de suggestie om verduidelijking over de uitbreidingsinvesteringen te
geven en daarbij risico als criterium voor en investering te betrekken.
Mevrouw Van Unen (SP) is het niet eens met deze bedrijfsstrategie op het punt van fusie/verkoop i
relatie tot de eisen die aan de eigendom van de kerncentrale zijn gesteld. Omdat SP zich nog wil
beraden op dit punt, vraagt zij bespreking van dit voorstel is PS.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) legt uit dat duurzaamheid bewust niet meegenomen is in de
aandeelhoudersstrategie. GroenLinks kan echter op dit punt een initiatief nemen. Voorts zegt zij toe
met DELTA in overleg te treden of het bedrijf het ook ziet zitten om gezamenlijk de dialoog met het
ministerie van Economische Zaken aan te gaan. Aanpassing van het dictum over de uitbreidingsinvesteringen kan alleen oplossing bieden met een nog strakkere formulering. Investeringen onder
de € 55 miljoen blijven echter de bevoegdheid van het bedrijf, niet van de aandeelhoudersvergadering. Dit is statutair bepaald. Over het onderzoek naar verhanging van de aandelen Evides
wordt gesproken. Een concrete datum wanneer het resultaat is te verwachten, is er echter nog niet.
De gedeputeerde zal dit met het bedrijf bespreken. Risico kan een criterium voor uitbreidingsinvesteringen in de afweging van de aandeelhouderscommissie meespelen.
De voorzitter concludeert dat het Statenvoorstel voldoende onderbouwd is voor behandeling door
Provinciale Staten op 26 mei. Het voorstel is geen hamerstuk.
6.

Statenvoorstel verkoop Indaver (DELTA N.V.) (SERV-200)
Eerste termijn
De heer Van Oorschot (PvdA) vraagt hoe punt 3 uit het toetsingskader gelezen moet worden.
De heer Bierens (VVD) noemt de verkoop een goede eerste stap op weg naar een gezond Delta. Hij
vraagt of de goede opbrengsten van verkoop van enkele bedrijfsonderdelen betekent dat de
provincie een goede dividenduitkering tegemoet kan zien.
De heer Veraart (D66) vraagt of het beter is om de borgstelling voor stortplaatsen in de vorm van
een ketenbeding als voorwaarde aan deze transactie te koppelen.
Mevrouw Van Unen (SP) legt uit dat haar fractie, in het belang van Delta, schoorvoetend zal
instemmen met het voorstellen. Voorts vraagt zij aandacht voor de verkoop van milieustraten door
gemeenten en stijgende tarieven.
De heer Hirdes (ZL) vraagt of de zorgplicht voor afdekking van de stortplaatsen eeuwig moet duren.
De heer Willemse (50PLUS) vraagt waarom verkocht wordt tegen een lager bedrag dan de
boekwaarde.
De heer Temmink (GL) vraagt hoe omgegaan zal worden met het verschil tussen boekwaarde en
verkoopopbrengst? Voorts vraagt hij of de uitkering van dividend op publieke aandelen (hij noemt
Evides als voorbeeld) gegarandeerd is. Voorts stelt hij voor de potentiële koper te vragen uitleg te
geven over de werkgelegenheidsstrategie. Tenslotte vraagt hij van de potentiële koper een garantie
te vragen over de afdekkingsplicht van stortplaatsen.
De heer Van Dijk (PVV) vraagt of na deze verkoop een rendabel Delta overblijft.
De heer Roeland (SGP) vraagt of DELTA de voorwaarde van schuldreductie omarmt. Voorts vraagt
hij of de milieustraten in stand blijven.
De heer Verburg (CU) noemt de verkoop onafwendbaar en vraagt uitleg over de betekenis voor de
werkgelegenheid in Zeeland.
Mevrouw Kool-Blokland (CDA) vraagt of het klopt dat er voor de provincie Zeeland, na de afwerking
van de verkoop van de stortplaatsen, geen risico meer overblijft. Ook vraagt zij, vanwege de
werkgelegenheid in Zeeland, aandacht voor de belangen van de milieustraten en de Zeeuwse
Reinigingsdienst (ZRD). Ook vraagt zij of instemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) tot een risico leidt. Concreet vraagt spreekster naar de stappen die gezet moeten worden in
de uitvoering van de aandeelhoudersstrategie. Tenslotte noemt zij schuldsanering een harde eis van
de aandeelhouders bij het besluit over deze verkoop.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) legt uit dat fusie/verkoop niet in de weg gestaan wordt door
deze transactie, dat is bedoeld met punt 3 uit het toetsingskader. De vraag is of het uitbetalen van
een ingeboekt dividend een reële optie is. Desondanks zal zij dit in de aandeelhoudersvergadering
opperen vanuit de commissie Bestuur.
De heer Bierens (VVD) legt uit dat hij dit aspect onder de aandacht heeft willen brengen om een
signaal over te brengen aan Delta. De gedeputeerde zou vriendelijk kunnen vragen aan DELTA of zij
hun standpunt in deze zouden willen herzien.
Mevrouw Schönknecht-Vermeulen (GS) vervolgt en geeft aan dat de milieustraten gaan over naar
het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ). De eeuwigdurende borgstelling
voor stortplaatsen is wettelijk geregeld. Dat de verkoopwaarde lager is dan de boekwaarde klopt
maar is, inclusief alle overige voorwaarden, zeker marktconform. Het verschil wordt afgeboekt in de
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jaarrekening 2014. De directie van Katoen Natie is zeker bereid om uitleg te geven over hun bedrijf.
Deze verkoop is een noodzakelijke stap maar levert nog niet het eindresultaat, een gezond DELTA.
Het is echter wel een goede keus. Alles bezien is het een goed moment om de aandelen Indaver te
verkopen. Het effect op werkgelegenheid in Zeeland is beperkt. De duurzaamheid van DELTA is
gebaat bij deze verkoop en daarmee heeft de verkoop ook indirect een positief effect op de
werkgelegenheid in Zeeland.
Vervolgstappen worden met de aandeelhouderscommissie besproken, evenals de harde eis van de
commissie over de schuldreductie.
De heer Vink (Emendo) legt uit dat nog overleg gevoerd wordt over de overgang en de borgstelling
voor de stortplaatsen. Provincie Zeeland is hierbij betrokken als bevoegd gezag. Een ketenbeding is
overwogen en wordt nog verder onderzocht. Er blijft echter geen financieel risico meer bij Delta
liggen. De overgang van de milieustraten van Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) naar het OLAZ is
zorgvuldig geregeld.
De heer Muste (PvZ) vraagt welke schuld nog overblijft na verkoop van Indaver en het
windmolenpark en na schuldreductie. De heer Vink (Emendo) legt uit dat Delta op holdingniveau
schuldenvrij wordt. Bedrijfsonderdelen zijn zelfstandig gefinancierd. Tenslotte legt hij uit dat
aangenomen mag worden dat het mededingingsrisico van Katoennatie in de afvalbranche als laag
ingeschat zal worden door DELTA.
Tweede termijn
De heer Temmink (GL) herhaalt zijn vraag om informatie over de werkgelegenheid vanuit
Katoennatie.
De voorzitter constateert dat Katoen Natie uitgenodigd wordt voor een toelichting bij de commissie
Bestuur vóór behandeling van het voorstel in PS. Vragen aan Katoen Natie zullen vooraf
geïnventariseerd worden. Hij concludeert dat het Statenvoorstel voldoende onderbouwd is voor
behandeling door Provinciale Staten op 26 mei. Het voorstel is geen hamerstuk.
7.

Volgende vergaderingen: vrijdag 22 mei 2015, om 9.30 uur (gezamenlijke commissievergadering) en
22 mei 2015, om 12.30 uur

8.

Sluiting
De voorzitter sluit om 16.35 uur de vergadering.
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