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Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
102590 16238

onderwerp Oprichting GBE Aqua

voorgesteld besluit 1.       het oprichten van GBE Aqua B.V. middels het ondertekenen 
door de CvdK van de notariële volmacht in bijlage 2 en het 
verzenden van de brief met bijlagen aan Houthoff advocaten en 
notarissen in bijlage 1 ;
2.       deelname in GBE Aqua B.V. voor 50.056 aandelen elk 
nominaal €10,00, vertegenwoordigend 50,051% van het totale 
geplaatste aandelenkapitaal van GBE Aqua B.V.;
3.       het afgeven van de volmacht aan Houthoff voor de 
oprichting van GBE Aqua B.V.;
4.       het doen van een kapitaalstorting in GBE Aqua B.V. ter 
grootte van €500.560,00, zijnde 50,051% van het totale 
aandelenkapitaal bij oprichting van € 1.000.100,00; en
5.     Brief aan Houthoff vaststellen en verzenden en de brief 
zoals vastgesteld in uw vergadering op 2 november niet 
verzenden aan Houthoff 

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Op 2 november jl. heeft uw college een besluit genomen over de 
oprichting van GBE Aqua en de brief aan Houthoff notarissen 
vastgesteld. Omdat er nog een minimale wijziging heeft 
plaatsgevonden in het aandelenpercentage van de provincie 
Zeeland en de gemeente Borsele in GBE Aqua is het besluit en 
de brief gewijzigd. 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. B.L.L. van der Velde - Deelneming PZEM / 
GBE Aqua

behandeld door:
afdeling / opgave / programma / project Afdeling Financiën
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
In uw besluit van 2 november was een aandeelhouderspercentage opgenomen van 50,052% 
(in totaal 50.057 aandelen). Omdat de provincie Noord-Brabant en de provincie Zuid-Holland 
niet gaan deelnemen aan GBE Aqua heeft Houthoff een nieuwe berekening gemaakt van de 
aandeelhouderspercentage. In totaal zijn er 16 aandelen (8 van Noord-Brabant en 8 van 
Zuid-Holland) herverdeeld over de in GBE Aqua deelnemende aandeelhouders. Dit is gedaan 
op basis van de aandeelhouderspercentages PZEM met twee cijfers achter de komma. Voor 
Borsele pakte dit ongunstig uit. Het aandelenpercentage ging van 2,644% in PZEM naar 
2,643% in GBE Aqua en resulteerde hiermee voor Borsele in één aandeel minder in GBE 
Aqua dan in PZEM.

Er is daarom besloten om één aandeel van de Provincie Zeeland aan de gemeente Borsele 
te verstrekken. Hiermee is aandelenpercentage van de Provincie Zeeland nu 50,051% in 
plaats van 50,052%. Hierdoor wijzigt het aantal aandelen van de Provincie Zeeland in GBE 
Aqua van 50.057 in 50.056, hetgeen weer resulteert in een storting op de aandelen van 
€500.560,- i.p.v. €500.570,- (één aandeel vertegenwoordigt €10,00).

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
n.v.t. betref een afwijking van het besluit zoals genomen op 2 november 2021.

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
4 november  Laatste gemeenteraden nemen besluit
9 november   Finale besluitvorming in de colleges van B&W en GS       

over oprichting GBE Aqua.
15,16 of 17 november  Oprichting GBE Aqua door notaris
16 november  Besluitvorming in de colleges van B&W en GS over

agenda en besluitvorming op de eerste AvA GBE Aqua
18 november  Eerste AvA GBE Aqua (o.a. goedkeuring aan directeur 

voor aangaan van  diverse overeenkomsten enz.)
7 december  Storting hoofdsom door de bank
8 december  Aandelentransactie PZEM/GBE Aqua

Consequenties besluit

Financiële consequenties
Het verstrekken van één aandeel aan de gemeente Borsele heeft gevolgen voor de 
dividenduitkering van GBE Aqua aan de Provincie Zeeland. Dit verschil is echter minimaal. 
Ter illustratie: bij een dividenduitkering van Evides van € 15 miljoen maakt dit een verschil 
van € 150 op jaarbasis. 



Juridische consequenties
Zie bij overweging en advies. De besluitvorming in de komende weken brengt natuurlijk 
juridische consequenties met zich mee. Dit is allemaal voorzien en inherent aan de 
ontvlechting van Evides.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



Houthoff

Postbus 1507
3000 BM Rotterdam 

Onderwerp
Oprichting GBE Aqua 
B.V. 

Zaaknummer
16238

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 9 november 2021

Geachte notaris ,

Op 9 november 2021 hebben wij, overeenkomstig artikel 158 lid 1 en 2 van de Provinciewet besloten: 

- het oprichten van GBE Aqua B.V.;
- deelname in GBE Aqua B.V. voor 50.056 aandelen elk nominaal €10,00, vertegenwoordigend 

50,051% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van GBE Aqua B.V.;
- het afgeven van de volmacht aan Houthoff voor de oprichting van GBE Aqua B.V.;
- het doen van een kapitaalstorting in GBE Aqua B.V. ter grootte van €500.560,00, zijnde 

50,051% van het totale aandelenkapitaal bij oprichting van € 1.000.100,00; en
- in te stemmen met de benoeming van de heer B. van der Kamp als eerste bestuurder/directeur 

van GBE Aqua B.V.

 Bijgevoegd treft u de volgende documenten aan:
a)    De ondertekende en gelegaliseerde notariële volmacht.
b)    Een kopie van het legitimatiebewijs van de Commissaris van de Koning, voorzien van een notariële 

kopie conform verklaring. 
c)    Bewijs dat de voorhangprocedure bij Provinciale Staten is doorlopen.
 
Wij verzoeken u GBE Aqua B.V. op te richten op het moment dat dat namens Provincie Zeeland wordt 
aangegeven.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557



Behoort bij brief met zaaknummer: 2

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. De ondertekende en en gelegaliseerde notariële volmacht 
2. Een kopie van het legitimatiebewijs van de Commissaris van de Koning, voorzien van een 

notariële kopie conform verklaring.
3. Bewijs dat de voorhangprocedure bij Provinciale Staten is doorlopen

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.


