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Middelburg,

25 november 2014

Geachte voorzitter,

Op 16 september 2014 hebben wij u het Statenvoorstel "Toetsingskader verkoop Indaver" (kenmerk
14013201) met de vertrouwelijke bijlage "'Feitenrelaas onderzoek Strategie DELTA NV" gezonden.
In het feitenrelaas wordt verwezen naar een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van
13 november 2013 gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

In uw Statenvergadering van \A november 2014 is verzocht om inzage in de betreffende brief. Bijgevoegd
vindt u ter informatie een afschrift van de, van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen, brief
met als onderwerp "middelijk Eigendom; omhanging aandelen Evides.
In de op 1 november 2013 door uw Staten vastgestelde aandeelhoudersstrategie DELTA NV hebben de
Staten met het oog op de marktomstandigheden DELTA verzocht een onderzoek te doen naar de volgende
strategische opties: de huidige bedrijfsstrategie, fusie, verkoop van commerciële activiteiten. De omhanging
van de aandelen Evides maakt onderdeel uit van dit onderzoek.
Op het moment dat door DELTA het besluit tot verkoop van Indaver aan de AvA wordt voorgelegd, zal in lijn
met het door PS vastgestelde amendement "toetsingskader verkoop Indaver", voldoende informatie aan PS
worden verstrekt om een zorgvuldige en integrale afweging te kunnen maken ten aanzien van de implicaties
voor de aandeelhoudersbelangen samenhangend met de deelneming DELTA NV. De omhanging van de
aandelen Evides maakt hier onderdeel van uit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

rs. J.M.M. Polman, voorzitter
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Middellijk Eigendom; omhanging aandelen Evides

Geachte heer Van Beveren,
Naar aanleiding van uw gesprek met mevrouw Alwayn, directeur Water en Bodem
van DGRW en de heer J. van Brussel, coördinator drinkwater, op 10 oktober jl.
bevestig ik hierbij dat Gedeputeerde Staten van Zeeland zich opnieuw bereid
hebben verklaard om mee te werken aan de omhanging van de aandelen Evides
op korte termijn. Wel hebben de aandeelhouders extra tijd nodig om de
afsplitsing van Evides van Delta in 2014 te effectueren. U heeft aangegeven dat op
dit moment een onderzoek wordt verricht naar een aantal strategische opties, het
is de verwachting dat de aandeelhouders begin 2014 een aandeelhoudersstrategie
kunnen kiezen.
In 2010 heeft de Tweede Kamer de Minister van VROM verzocht ervoor zorg te
dragen dat middellijk overheidseigendom van drinkwaterbedrijven niet meer is
toegestaan. Door de Minister van VROM is destijds gekozen voor een pragmatische
oplossing, waarbij de aandeelhouders van Celta eerst Evides afsf lit sen. Gestreefd
werd naar afsplitsing eind 2013, waarna de Drinkwaterwet aangepast zou
worden. Vanuit de overwegingen die door de Tweede Kamer zijn gemaakt is
omhanging binnen afzienbare termijn nog steeds gewenst.

Ik heb er begrip voor dat de aandeelhouders ten aanzien van de totale oplossing
een zorgvuldige afweging willen maken. Ik kan derhalve 'instemmen met beperkt
uitstel van de omhanging van de aandelen Evides, mits strategische
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besluitvorming en effectuering van de afsplitsing van de aandelen Evides in 2014
binnen de wettelijke kaders en conform de wens van de Tweede Kamer alsmede
de gemaakte afspraken plaatsvindt.

Bestuurskern
Dir. Water en Bodem
Afd. Bodem en Drinkwater
Ons kenmerk

Hoogachtend,

IenM/BSK-2013/263667

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
nirprtaiir
Ruimtp en Water,
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