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ONDERWERP:

Gemini Delta-contract op basis van een ‘off-take balance and services agreement’

TOELICHTING: Naar aanleiding van een artikel in De Stem van 18 mei 2015, waar gesproken
wordt over een nieuw windpark waar Delta in participeert en dat volgens het artikel op baanbrekende wijze is gefinancieerd, heeft de fractie van D66 de volgende vragen.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Klopt het dat het Delta-Gemini contract
als positief gezien wordt omdat het een
off-balance contract is en niet zou
rusten op de liquiditeit van Delta?

1

DELTA is positief over dit contract omdat DELTA de door Gemini op te wekken stroom en
bijbehorende garanties van oorsprong (GvO’s)
zal afnemen, zonder zelf in het park te participeren en investeren. Omdat DELTA niet investeert, drukt dit niet op liquiditeit of vermogen.
Het betreft dus uitdrukkelijk niet een niet uit de
balans blijkende asset of verplichtingen noch
enig andere vorm van financiering door DELTA.

2

Wat was de aanloop naar het contract ?

2

DELTA streeft ernaar haar productiemix verder
te verduurzamen met een minimaal beslag op
kapitaal. Het contract met Gemini past uitstekend in deze strategie. Maar ook de verkoop
van windpark Kreekrak is een gevolg van deze
strategie. Dit park is immers na succesvolle
ontwikkeling verkocht, maar DELTA behoudt
daarbij de op te wekken stroom en garanties
van oorsprong. Door de verkoop resteert bij
Kreekrak een vergelijkbaar contract als met
Gemini: geen investering (meer) maar wel de
afname van stroom en GvO’s.

3

Er zijn ondanks de lange looptijd van het contract geen marktrisico’s die via langlopende
contracten afgedekt moeten worden. DELTA
neemt de opgewekte stroom en garanties van
oorsprong namelijk af tegen een markt geïndexeerde prijs.

Delta verkoopt de windmolens aan de
Kreekraksluis en Indaver om de grote
schuldenlast te verlichten…?
Dit contract lijkt haaks op deze ontwikkeling te staan want betreft een nieuwe
investering?

3

Bevat het Gemini-contract risico’s, die
ook afgedekt moeten worden?

4

En wat zijn eigenlijk de risico’s van een
‘off-take balance and services

Voorafgaand aan het sluiten van het contract
heeft DELTA een risico-analyse gemaakt, die
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agreement’ voor DELTA?

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
destijds ook met de Raad van Commisarissen
is gedeeld. Het is niet DELTA’s intentie deze
informatie openbaar te maken, maar de afweging tussen rendementsverwachting en risico’s
heeft geleid tot dit contract.
Voor de goede orde: DELTA heeft geen deelneming in het windpark zelf en loopt daar derhalve ook geen risico over.
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