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PvdA-visie op Delta N.V. 
 

Over het nut van publiekaandeelhouderschap bij Delta N.V. voor Zeeland 
 
Inleiding 
Wettelijk is vastgelegd dat het beheer van elektriciteitsnet, het gasnet en het 
drinkwaterbedrijf een publieke taak is en dat deze voorzieningen daarom in overheidshanden 
moeten blijven. Op grond van de wet hoeft de elektriciteitsproductie niet meer in 
overheidshanden te blijven. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) regelt deze splitsing. 
Andere regionale en lokale overheden hebben besloten hun belangen in andere 
energiebedrijven (Essent en Nuon) aan buitenlandse ondernemingen te verkopen. Hierover 
is landelijk een discussie ontbrand of het wijs is energieproductie in Nederland volledig in 
handen te leggen van buitenlandse ondernemingen.  
 Daarnaast is het noodzakelijk te bezien of publiek aandeelhouderschap bij Delta N.V. 
voor Zeeland afwijkende afwegingen kent. De Zeeuwen hebben door de decennia heen deze 
nutsvoorzieningen gebracht tot wat deze nu is. Delta N.V. mag niet zomaar verkocht worden 
en zeker niet in economisch zwaar weer en met een voor Zeeland demografisch negatieve 
transitie in het vooruitzicht. 
 Dit stuk is opgesteld op initiatief van de PvdA-Statenfractie Zeeland op basis van een 
uitvoerige consultatie van de Zeeuwse PvdA-gemeenteraadsfracties en (andere) 
deskundigen. 
 
Delta N.V. 
In 1991 ontstond in Zeeland door de bundeling van de nutselementen elektriciteit (PZEM), 
gas (ZEGAM) en water (WMZ) één aanbieder van nutsvoorzieningen in enge zin. In 1996 
ging men onder de naam Delta N.V. verder. Delta N.V. zorgt tegenwoordig voor zowel de 
productie als de distributie van deze elementen. Delta N.V. heeft, mede op aangeven van 
haar grootste aandeelhouder, voor bedrijfskundige parallellisatie gekozen waardoor er door 
de jaren heen een spectrum aan bedrijfonderdelen is ontstaan dat loopt van een kabelbedrijf, 
via afvalverwerkingsbedrijven tot aan de productie van zonnecellen. Anno 2012 is Delta N.V. 
nog steeds voor 100% in overheidshanden. Circa 2500 mensen zijn direct of indirect 
werkzaam bij Delta N.V. Het bedrijf levert een belangrijke bijdrage aan hoogwaardige 
werkgelegenheid in Zeeland. De provincie beschikt over 50% van de aandelen van Delta 
N.V. en de Zeeuwse gemeenten samen over 46,5%.  
 
Vragen 
Heeft het de voorkeur om als Zeeuwse overheden ook de aandelen van Delta N.V. te 
verkopen? Zo ja, hoe zou dat traject er dan uit moeten zien? Zo nee, hoe gaan de publieke 
aandeelhouders van dit bedrijf om met de voortvloeisels uit de multi-utility strategie die het 
bedrijf voert? Delta N.V. investeert fors buiten Zeeland en de Zeeuwse politiek moet 
daarover keer op keer besluiten. Is de Zeeuwse politiek wel zakenkundig genoeg om deze 
zwaarwegende en commerciële beslissingen te nemen? Voor de Partij van de Arbeid zijn er 
een aantal zaken waarop getoetst moet worden bij het beantwoorden van deze vragen. 
Welke gevolgen heeft dit voor: 

 De tariefstelling. 
 De werkgelegenheid in Zeeland. 
 De duurzame ontwikkeling en innovatie van de energieproductie. 
 Het dividend. 
 De relatie tussen Delta N.V. en Evides. 



Statenfractie Provincie Zeeland 
Partij van de Arbeid 
 
 
 

www.zeeland.pvda.nl 2 

 Het beleidskader van Delta N.V. 
 
1. De tariefstelling 
De markt bepaalt de tarieven van energie. De Zeeuwen kunnen zelf kiezen bij welke 
energiemaatschappij zij producten en diensten afnemen. Dit betekent dat de Zeeuwen 
vergelijkbare tarieven kunnen en zullen betalen als elders in Nederland en Europa. Delta 
N.V. zal in deze concurrentiestrijd mee moeten. Zij zal daarom de Zeeuwen geen lagere 
tarieven kunnen aanbieden dan klanten elders. Verkoop van Delta N.V. zal geen of 
nauwelijks effecten hebben op de tarieven voor de Zeeuwen. Het winstaandeel van de 
kleinverbruikers is miniem vergeleken met het marktaandeel van de commerciële 
(groot)verbruikers. 
 Door het netwerkbedrijf niet te ‘vet’ te maken en in de statuten dividenduitkering weg 
te laten, maar te kiezen voor investeringen in het netwerk of lagere tarieven voor de 
consumenten wordt de nota voor de burger zo betaalbaar mogelijk. 
 
2. De werkgelegenheid in Zeeland 
Het economische belang van Delta N.V. voor Zeeland is groot. Als het commerciële 
bedrijfsdeel verkocht zou worden zal dit alleen al door de consolidatie van management- en 
staffuncties onherroepelijk leiden tot verplaatsing van werkgelegenheid naar buiten Zeeland 
en wellicht buiten Nederland. Anderzijds zal ook de bestaande werkgelegenheid bij Delta 
N.V. onder druk komen te staan door de beoogde marktwerking. Gelet op de structuur van 
de Zeeuwse economie en de kortingen van de Rijksoverheid op het provinciefonds lijkt de 
vraag terecht of Delta N.V. in handen van de overheid geen instrument zou kunnen zijn voor 
de Zeeuwse ambitie voor consolidatie en versterking van (hoogwaardige) werkgelegenheid. 
De Partij van de Arbeid heeft in haar gemeentelijke, provinciale en landelijke 
verkiezingsprogramma’s gekozen voor behoud en versterking van werkgelegenheid. 
Daarmee is het behouden van Delta N.V. als eenheid in Zeeland nodig. Het houden in 
overheidshanden biedt daarvoor de beste garantie. Verkoop biedt - zeker op termijn - 
hiervoor onvoldoende garantie. Delta N.V. is daarmee een belangrijk instrument voor behoud 
en ontwikkeling van werkgelegenheid in Zeeland.  

Het onderhoud van de netwerken wordt uitgevoerd door Delta Infra en is een 
commerciële activiteit. Delta N.V. wil dit onderdeel dan ook in het commerciële bedrijf 
houden. Wanneer het commerciële bedrijf in handen blijft van Zeeuwse overheden is dit uit 
het oogpunt van werkgelegenheid te verkiezen boven het meegaan met een ‘vet’ 
netwerkbedrijf. 
 In Zeeland ontbreekt een hoogwaardig kennisinstituut met de potentie voor de spin-
off van commerciële activiteiten. In onze samenleving, waar de technologische intensiteit van 
commerciële activiteiten versneld toeneemt, is het van belang een dergelijk instituut in 
Zeeland te ontwikkelen. De Partij van de Arbeid kiest ervoor dat Delta N.V. haar 
bedrijfsmiddelen ook inzet voor de ontwikkeling van een dergelijk topinstituut dat gekoppeld 
dient te worden aan haar commerciële bedrijfsactiviteiten. 
 
3. De duurzame ontwikkeling van de energieproductie 
De kernwaarden van Delta N.V. zijn betrouwbaarheid, ondernemendheid en vernuftigheid. 
Waarom ontbreekt duurzaamheid? Natuurlijk is Delta N.V. al actief op een groot aantal 
duurzame gebieden, maar zolang een korte termijn bedrijfseconomische resultaat de 
boventoon voert zal een doorbraak op het gebied van duurzaamheid lang op zich laten 
wachten. De Partij van de Arbeid vindt dat dit anders kan. Delta N.V. zou zich moeten 
ontwikkelen tot de kampioen van de Europese energiebesparing en daarnaast een steeds 
groter deel van haar energie op alternatieve en decentrale wijzen opwekken. Het ontwikkelen 
van smart grids hoort hier ook bij. 
 De overheid verlangt veel van burgers en bedrijfsleven als het gaat om te komen tot 
een duurzame samenleving waarbij energieopwekking, -distributie en -gebruik een centrale 
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rol spelen. Diezelfde overheid is eigenaar van energiebedrijven die niet die rol spelen op dit 
gebied die ze zouden kunnen spelen. Veel van de noodzakelijke oplossingen komen nog niet 
tot stand omdat enerzijds de energieprijzen momenteel relatief gezien te laag zijn en 
anderzijds de technologische ontwikkeling nog ontoereikend is. Kunstmatig de energieprijzen 
verhogen om de gewenste effecten te bereiken is vanuit de sociale component van het 
duurzaamheidperspectief niet wenselijk. Waar het voor private ondernemingen moeilijk is 
activiteiten te ontwikkelen die bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn is dat voor Delta N.V. wel 
mogelijk wanneer de aandeelhouders dit als onderdeel van de bedrijfsstrategie opnemen.  
 Zeeland is een bijzondere energieprovincie. Door aanwezigheid van grote energie-
intensieve bedrijven is circa 10% van de Nederlandse energieconsumptie in Zeeland, terwijl 
de Zeeuwen circa 2% van de Nederlandse bevolking uitmaken. Een energie kennisinstituut  
zou goed bij het profiel van Zeeland passen. Dit instituut zou als broedplaats voor duurzame 
oplossingen op het gebied van energie- en watergebruik moeten werken. Dit genereert 
structurele werkgelegenheid bij Delta N.V. en het Zeeuwse bedrijfsleven door de 
ontwikkeling van exporteerbare technologieën en producten op dit gebied. Hierbij valt te 
denken voor het jaar 2020 aan: 

 Grootschalige geïntegreerde energiebesparingtrajecten bij energie-intensieve 
bedrijven. 

 Het verminderen van het energieverbruik in de huishoudelijke sfeer met 30%.  
 Het verminderen van het energieverbruik in de sfeer van publieke verlichting met 

40%.  
 Het verminderen van het waterverbruik in de huishoudelijke sfeer met 20%. 
 Het installeren van 50.000 vierkante meter photovoltaische cellen voor de opwekking 

van energie.  
 De oppervlakte aan zonnecollectoren voor de productie van warmte te verhogen met 

een factor 100. 
 Te realiseren dat het openbaar vervoer in Zeeland uitsluitend gebruik maakt van 

elektrisch aangedreven voertuigen. 
 Ontwikkelen van smart grids. 

  
Dit zijn moderate doelstellingen als we de internationale verdragen met betrekking tot de 
CO2-reductie willen honoreren. De doelstelling hier is dat we van Delta N.V. verwachten de 
focus te verleggen van uitbreiding van productie naar besparing. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat de bestaande productie niet efficiënter dient te zijn. De aandeelhouders van 
Delta N.V. geven de directie opdracht een aantal lange termijn doelstellingen op het gebied 
van duurzaamheid te formuleren. Belangrijk daarbij is dat Delta N.V. en niet de 
aandeelhouders beslist op welke wijze deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door gedifferentieerde tarieven, participaties en samenwerking met andere 
Zeeuwse bedrijven in decentrale energieopwekking. Aan de aandeelhouders wordt 
tweejaarlijks verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen. Vanwege de 
onwenselijkheid en financiële risico’s moet tot een definitief afscheid van nucleaire 
energieopwekking worden overgegaan. De ingeslagen eenrichtingsstraat blijkt een 
doodlopende weg. Delta N.V. moet alternatieve paden inslaan.  
 
4. Het dividend 
Wat opvalt in de discussie bij de publieke aandeelhouders is de houding naar de 
winstuitkering. In dit opzicht gedragen de publieke aandeelhouders - ook de provincie - zich 
thans niet anders dan de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. De financiële 
crisis heeft ons op de feiten gedrukt dat aandeelhouders meer oog dienen te hebben voor 
een duurzame ontwikkeling van het bedrijf. In dat licht en in het licht van de hierboven 
geschetste ontwikkeling van de publieke doelstellingen is een andere weging van de inzet 
van de middelen van Delta N.V. aan de orde. Wanneer Delta N.V. zelf een aantal publieke 
doelen dient zoals ontwikkeling (hoogwaardige) werkgelegenheid in Zeeland, duurzaamheid, 
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enz. kan de inzet van de bedrijfsmiddelen voor een deel anders worden gedaan dan nu het 
geval is.  
 
5. De relatie tussen Delta N.V. en Evides 
Hier zit een moeilijkheid. Aan de ene kant is het merkwaardig om een commercieel bedrijf als 
Delta N.V. aan het roer van een publiek bedrijf als Evides te laten staan. Delta N.V. heeft 
echter grote solvabiliteitsbelangen bij het aandeelhouderschap bij Evides. Daarnaast lopen 
er bijvoorbeeld afspraken tussen beide bedrijven ten aanzien van de facturering wat weer 
heeft geleid tot behoud van werkgelegenheid in Zeeland. Om die reden is gezocht naar een 
mogelijk om Evides - vooralsnog - onderdeel te laten blijven van Delta N.V.  Door het 
beleidskader dat hierna wordt behandeld zodanig op te tuigen zou dit mogelijk moeten zijn. 
De argumenten pro en contra moeten worden afgewogen langs de meetlatten van de 
betaalbaarheid voor de consumenten bij beide bedrijven, de werkgelegenheid, het publiek 
Zeeuwse belang en de duurzaamheid. 
 
6. Het beleidskader van Delta N.V. 
Een stuk zelfreflectie is hierbij van de kant van de publieke aandeelhouders op zijn plaats. 
Hoe competent zijn de leden Provinciale Staten van Zeeland en van de Zeeuwse 
gemeenteraden? De raads- en Statenleden zijn niet stuk voor stuk bedrijfskundig geschoold. 
Bovendien wordt van Statenleden verwacht dat zij op hoofdlijnen zaken beoordelen. Bij 
commerciële overnames van Delta N.V. blijkt keer op keer dat verschillende Statenleden 
volledig het naadje van de kous willen weten, terwijl dat bedrijfskundig inzicht ontbreekt. Dit 
betekent dat de Partij van de Arbeid met Delta N.V. naar een beleidskader wil waarin de 
duurzame ontwikkeling van Delta N.V. voor een lange termijn is gedefinieerd en waarbinnen 
de directie de (commerciële) ruimte heeft om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Elementen 
hierin kunnen zijn: 

 Scheppen en behouden van hoogwaardige arbeidsplaatsen binnen Zeeland door te 
investeren in de kenniseconomie. 

 Afspraken over de ontwikkeling van het bedrijf. Werkgelegenheid, omzet, winst en de 
mate van Zeeuwse verankering. 

 De kaders voor de investeringen vaststellen. Risicoprofielen. 
 De ontwikkeling van het bedrijf wordt niet alleen getoetst op rendabiliteit, maar vooral 

ook op duurzaamheid. 
 
Verkoop van aandelen 
Het behoud van Delta N.V. als bedrijf in overheidshanden, betekent nog niet dat iedere 
aandeelhouder van Delta N.V. zijn aandelen móet vasthouden. Er kunnen bijzondere 
redenen zijn om deze te verkopen. Bij verkoop van aandelen door gemeenten (binnen en 
buiten Zeeland) treedt volgens de statuten van Delta N.V. een blokkeringregeling in werking 
waardoor de aandelen alleen aan de overige aandeelhouders kunnen worden gekocht. De 
provincie dient zich dan als grootste aandeelhouder zonder tegenwerking op te werpen als 
opkopende partij. 


