
 

Aan:  

 
 
 
 
 
College van Gedeputeerde Staten  
Provincie Zeeland  
Postbus 6001  
4330 LA Middelburg  

Datum:  21/9/2022  

 Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van 
Betreft:  Statenleden Inez Flameling en Gerwi Temmink inzake overwinsten 

EPZ/PZEM.   
  
Toelichting  
  
Sinds begin dit jaar heeft de PZEM meer dan € 600 miljoen winst gemaakt op het 
aandeelhouderschap van EPZ. De totale jaaromzet van de kerncentrale wordt geschat op meer dan 
anderhalf miljard euroi. De inkomsten van PZEM worden opgebracht door de extreme toename van de 
energiekosten. De inwoners en bedrijven van Zeeland betalen daaraan mee. Tegelijkertijd staat door 
de hoge energieprijzen het water veel mensen, maatschappelijke organisaties en kleine ondernemers 
aan de lippeniiiii. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed; ook de leefbaarheid van het platteland 
komt onder druk te staan als bakkers, kleine kruideniers en andere voorzieningen gesloten moeten 
worden vanwege de energierekening. 
 
Om deze reden hebben wij de volgende vragen aan GS.  
 
1. Wat is de bestemming voor deze geldstroom volgens de huidige afspraken tussen de 

aandeelhouders van PZEM?  
2. Voorzien deze afspraken wel in een onverwachte en extreme gebeurtenis als de gasoorlog tussen 

Rusland en de Europese afnemers in het verlengde van de militaire inval van Rusland in de 
Oekraïne?  

3. Heeft u reeds plannen om de inwoners, maatschappelijke organisaties en MKB-bedrijven van 
Zeeland financieel tegemoet te komen met deze gelden? Zo ja, welke zijn deze plannen en 
wanneer treden deze in werking? 

4. Zo nee, Bent u bereid de onverwachte inkomsten van PZEM, en daarmee van de provincie als 
grootste aandeelhouder, in te zetten voor het financieel steunen van inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven die te lijden hebben onder de hoge energieprijzen? Bijvoorbeeld door 
directe financiële steun of door financiering van maatregelen op het gebied van energiebesparing 
en/of versnelling van overstap naar duurzame energie? 

5. Aangezien het gelden zijn van de private onderneming PZEM, kunnen deze maatregelen snel 
genomen worden, vooruitlopend op de maatregelen op EU en nationaal niveau. Bent u bereid om 
op zeer korte termijn met de andere publieke aandeelhouders te overleggen over de bestemming 
van de overwinsten ter ondersteuning van de inwoners van Zeeland? Bent u bereid om – indien 
nodig – daartoe met spoed een aandeelhoudersvergadering van PZEM te beleggen? 

6. Bent u bereid om met de aandeelhouders te bespreken of een hogere dividend uitkering in deze 
situatie wenselijk is?  

  
 

i https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14811251/prijs-elektriciteit-kerncentrale-booming-vier-miljoen-euro-
per-dag  
ii https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14977778/supermarkteigenaar-carlo-als-wij-niet-gecompenseerd-
worden-moet-ik-sluiten?swipePagination=6d053ee6-ecfc-59e9-ab62-da1204091704  
iii https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bakker-tullenaar-in-vlissingen-stopt-vanwege-hoge-energieprijzen-ik-
ga-niet-werken-voor-de-delta~a2583928/  
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