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Inlichtingen

(art. 41 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad

VERZOEK OM INLICHTINGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Beoogde borgstelling ten behoeve van Delta is irreëel, kennelijk onrechtmatig en
bovendien concurrentie vervalsend
Toelichting:
Ten einde de concurrentie te bevorderen schreef de EU met betrekking tot de energiemarkt
splitsing van netwerk en leveranties voor. EU-aanhanger D66-minister Brinkhorst wilde - als
enige land van Europa - dit onverwijld invoeren. Essent startte netwerkbeheerder Enexis op
en Nuon netwerkbeheerder Leander. Eneco volgde met netwerkbeheerder Stedin. Volgens
de uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2015 is de splitsingswet van 2006 niet in strijd
met Europese regels. Winst marges zijn in deze branche flinterdun. Nuon viel in Zweedse
handen (Vattenfall) en Essent in Duitse handen (RWE). De netwerken zijn en blijven in het
bezit van de Staat. Door efficiëntie zullen de netbeheerkosten zullen verder dalen.
Energiebedrijf Eneco voegt dochterbedrijven Stedin en Joulz samen. Netbeheerder Stedin
en infrabedrijf Joulz bundelen de krachten om de dienstverlening slagvaardiger en efficiënter
te maken. Daardoor verdwijnen er 400 tot 500 arbeidsplaatsen.1
Verder wordt de markt overspoeld met steenkool, groene stroom en olie. Je hoeft geen
econoom ‘in hart en nieren’ te zijn om te (kunnen) concluderen dat dit alles banen gaat
kosten. Ook bij Delta. De aandeelhouders doen er goed aan deze situatie onder ogen te
zien. Een realistisch aandeelhouder gaat niet voor herfinanciering borg staan in de hoop op
‘betere tijden’. Bovendien staat de borgstelling op gespannen voet met het leerstuk van de
onrechtmatige staatssteun. Alle aandeelhouders zijn immers overheden. Daarenboven is de
borgstelling concurrentievervalsend ten opzichte van hen die deze borgstelling ontberen. De
Provincie die als 50% aandeelhouder gewoonlijk de lakens uitdeelt zal de verstandigste
moeten zijn. Als de resultaten in het verleden (overschrijding Sloeweg, Waterdunen,
vertrekregeling ambtenaren boete van 16 miljoen euro) garantie voor de toekomst moeten
bieden, stemt onze fractie in het geheel niet gerust. Te meer daar in complexe zaken de
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<http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22766055/__Honderden_banen_weg_bij_Eneco-

dochters__.html>

verantwoordelijkheid wordt afgeschoven door in adviescommissies te vluchten, die niet
zelden ‘het gezonde verstand’ opzij zetten en naar een bepaalde conclusie toeschrijven
(‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’). Als gezegd moet de Provincie de
verstandigste zijn, zeker gezien de energietransitie waar wij nu middenin zitten, zoals:
-

Groene energie welke coûte que coûte in hoog tempo wordt doorgedrukt.

Het decentraliseren van de energiemarkt, want elk huis kan en gaat straks volledig
zelfvoorzienend worden. Wanneer dit bij huizen gaat gebeuren dan is het voor bedrijven
zelfs nog wat makkelijker. Enkele voorbeelden:2
Uit bovenstaande valt af te leiden dat de investeringen in de gasinfrastructuur echt
goed onder de loep genomen dienen te worden. Gas gaat op termijn uitsterven, in ieder
geval in huizen.
Ook de investeringen voor de elektriciteitsinfrastructuur moet een andere strategie
worden ingezet, want wanneer Delta dit nalaat dan is de beoogde borgstelling van € 200
miljoen niet de laatste.
Vragen (art. 41 RvO)
1. Deelt uw college de visie van 55
terneuzen dat de beoogde borgstelling
van 200 miljoen euro irreëel, kennelijk
onrechtmatig en bovendien
concurrentie vervalsend werkt? Zo
nee, waarom niet irreëel, onrechtmatig
en concurrentie vervalsend? Gelieve
uw antwoord te motiveren.

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1. Ons college wenst de bespreking van
deze aangelegenheid in de
Rekeningcommissie van 24 februari
aanstaande en de aldaar te verstrekken
toelichting door de adviseur van de
Delta-aandeelhouders af te wachten
alvorens een nader standpunt te
bepalen.

NB. Vanwege het ernstige karakter van
de vragen is bewust gekozen voor het
raadsinstrument ‘inlichtingen’.

Datum vragen: 8 februari 2016

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen
2

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

<https://www.essent.nl/content/particulier/producten/stroom_gas/groen/energiebronnen.html>
<http://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzame-energie/20150304-energiepionieren-in-gorinchem>
<https://www.teslamotors.com/nl_NL/POWERWALL>

