
 

 
 
 

 
 
Amendement m.b.t. de brief d.d. 13 december 2019 PS aan GS inzake wensen en 
bedenkingen overdracht aandelen PZEM NV in Evides NV 
 
 
AMENDEMENT VAN DE LEDEN W.H. KOK (SGP), C.W. BIERENS (VVD), J.L. KOOL-BLOKLAND (CDA), 
J.A.M. VAN HERTUM (PVDA), F.C. WALRAVENS (FVD), J.H. VERBURG (CU) EN A.G.M. VERAART (D66). 
 
Ontvangen op vrijdag 13 december 2019 
 
 
Vooraf: met het oog op de leesbaarheid van dit amendement is voor een integrale opname van alle 
beoogde wensen en bedenkingen gekozen, waarbij sommige wensen en bedenkingen opnieuw zijn 
genummerd. 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
De tekst in de tweede alinea gevolgd door 9 wensen die luidt: ‘In de commissievergadering van….ten 
aanzien van de Wholesale/Sloecentrale.’ 
 
te wijzigen in: 
 
‘In de commissievergadering van de commissie Bestuur op 29 november 2019 zijn verschillende 
wensen en bedenkingen geformuleerd. Op basis van deze vergadering en aanvullingen daarop komen 
Provinciale Staten tot de volgende wensen en bedenkingen: 
 
1. Het is de uitdrukkelijke wens van Provinciale Staten de PZEM-aandelen in Evides ‘om niet’ 

rechtstreeks in publieke handen te krijgen, zodra dit mogelijk is. Dit wensen zij concreet te maken 

door middel van een afspraak met PZEM om tenminste iedere twee jaar vanaf heden, of 

tussendoor als Provinciale Staten dit naar aanleiding van actuele ontwikkelingen wenselijk 

achten, een gezamenlijk onderzoek uit te voeren met als vraag of overname van genoemde 

aandelen ‘om niet’ mogelijk is. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd door gezamenlijk te 

benoemen onafhankelijke externe deskundigen. Het Waterbedrijf Evides rechtstreeks in publieke 

handen is immers in het belang van alle Zeeuwen en een reeds lang geleden geuite wens van 

Provinciale Staten. 

2. Nadrukkelijke wens van Provinciale Staten is dat met de verdere uitwerking van scenario 7 

‘certificering van de aandelen’, aangevuld met de aspecten in deze brief, nog geen enkele 

definitieve beslissing wordt genomen (processtap). Afhankelijk van de uitkomsten van de verdere 

uitwerking van scenario 7, alsmede de wensen en bedenkingen genoemd in deze brief, blijft het 

derhalve mogelijk dat de aandeelhouders kunnen kiezen voor een ander scenario, zoals het direct 

en volledig ‘om niet’ overnemen van de aandelen. 

3. In het Voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders stelt PZEM voorwaarden 

waaraan voldaan moet worden om de certificaten van PZEM NV aan de tussenholding BV over te 



 

kunnen dragen door middel van dividenduitkering in natura. Provinciale Staten wensen dat deze 

voorwaarden minder stringent worden geformuleerd (uitwerking door werkgroep Aqua) alsmede 

dat wordt voorzien in een jaarlijkse procedure ter toetsing van deze voorwaarden. Genoemde 

dividenduitkering in natura dient bijvoorbeeld ook mogelijk te zijn bij een positieve (operationele) 

kasstroom, zonder verdere beperkingen. 

4. De afwikkeling van het dossier, inzake de verhanging van deze aandelen aan een tussenholding 

van de aandeelhouders, dient prioriteit te krijgen of te houden in de strategieontwikkeling ten 

aanzien van overige onderwerpen zoals Wholesale of de Sloecentrale. In dat kader wensen 

Provinciale Staten uiterlijk 1 april 2020 de verdere uitwerking van scenario 7 alsmede de overige 

wensen en bedenkingen te ontvangen, zodat bij voorkeur voor de zomer van 2020 tot verdere dan 

wel definitieve besluitvorming kan worden gekomen. 

 
De Raad van Bestuur van PZEM benoemt in haar Voorstel aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders medio 2020 met een ‘definitief voorstel’ omtrent de uitwerking van scenario 7 te 
komen. Parallel aan deze uitwerking vragen Provinciale Staten de aandacht voor de volgende wensen 
en bedenkingen, waarover zij gelijktijdig (of zoveel eerder als noodzakelijk) met genoemd ‘definitief 
voorstel’ wensen te worden geïnformeerd: 
 
5. De wens tot onderzoek naar een constructie waarbij het volledige eigendom van de aandelen in 

een tussenholding komt, met een (verbintenisrechtelijke) verplichting voor de tussenholding om 

het verlies in het operationeel resultaat van PZEM te compenseren tot de maximumopbrengst uit 

de dividenden van Evides. 

6. In de jaarrekening 2018 van PZEM NV is een boekwaarde van de aandelen van PZEM NV in Evides 

NV van EUR 355 miljoen opgenomen. Provinciale Staten wensen voor de overdracht een 

berekening van de marktwaarde van deze aandelen te ontvangen. 

7. In haar Voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders geeft PZEM aan: ‘Als 

onderdeel van de verdere uitwerking worden de effecten van deze verhanging op PZEM zowel 

financieel als juridisch extern getoetst op toelaatbaarheid’. Provinciale Staten wensen in deze 

externe toetsing tevens het aspect van ‘Paulianeus handelen/crediteurenbenadeling’ bij een 

verhanging ‘om niet’ te betrekken, uitgevoerd door externe deskundigen.  

8. De mogelijkheid dat, of indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk dit risico te mitigeren, de 

certificaten bij een onverhoopte deconfiture (zoals een faillissement) van PZEM naar de juridisch 

eigenaar c.q. aandeelhouder (tussenholding) toekomen dan wel niet in handen van derde 

belanden. Komen ze toch in derden handen, dan dient te zijn geborgd dat bestaande afspraken 

tussen PZEM en de tussenholding volledig worden gerespecteerd. 
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