Raadsvergadering 11 december 2014
Voorstel B 8

Heinkenszand, 18 november 2014
Onderwerp:
voorstel inzake het voornemen tot verkoop van Indaver
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Bij de uitwerking van de strategische opties voor de toekomstige ontwikkeling van DELTA
NV komen zowel het bedrijf als de aandeelhouderscommissie tot de conclusie dat de
verkoop van het 75%-belang in Indaver een verstandige keuze is. Wij stellen u voor in te
stemmen met ons voornemen akkoord te gaan met het in gang zetten van dit traject en met
het toetsingskader voor de uiteindelijke beoordeling van de voor te stellen transactie.
Voorgeschiedenis
Eind 2013 is de aandeelhoudersstrategie DELTA NV vastgesteld (behandeld in uw
vergadering van 12 december 2013) waarbij de aandeelhouders DELTA NV hebben
verzocht een onderzoek te doen naar de volgende strategische opties:
i.
de huidige bedrijfsstrategie;
ii.
fusie;
iii.
verkoop van commerciële activiteiten.
Daarbij is door de aandeelhouders verzocht dat zij het onderzoeksproces van DELTA
begeleiden. Hiertoe is door de aandeelhouders een ad-hoc aandeelhouderscommissie (de
“AHC”) benoemd. Wethouder Schenk maakt deel uit van deze commissie.
Feitenrelaas onderzoek strategie DELTA NV
Om u meer inzicht te geven in het proces dat tot voor enige tijd is doorlopen ligt onder
geheimhouding een "feitenrelaas onderzoek strategie DELTA" voor de leden van de
gemeenteraad ter inzage. Dit op grond van artikel 55 van de Gemeentewet. Als
onderbouwing voor de geheimhouding gelden de volgende uitzonderingsgronden uit de Wet
openbaarheid van bestuur die van toepassing zijn op de betreffende informatie:
bedrijfsgegevens die door DELTA NV vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt (art 10 lid
1 sub c Wob), het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken rechtspersoon DELTA. NV(art. 10 lid 2, sub g Wob) en de
economische of financiële belangen van de gemeente (art. 10, lid 2 sub b Wob)
Mogelijke verkoop Indaver
In de door uw raad vastgestelde aandeelhoudersstrategie, waarbij wij de provincie zijn
gevolgd, is aangegeven, dat de activiteiten van Indaver, met name afvalverwerking, niet tot
de publieke taken worden gerekend: " Vanwege het ontbreken van een direct publiek belang
hecht de Provincie niet aan behoud van het onderdeel Indaver. Aangezien de risico’s
vooralsnog beheersbaar lijken, wil de Provincie aan de directie de ruimte laten om de waarde
van het onderdeel te optimaliseren, zodat een aantrekkelijke waarde gerealiseerd kan
worden indien zich daar de mogelijkheid toe aandient"
Uit de analyses die door DELTA NV zijn uitgevoerd en zijn gedeeld met de AHC, is
gebleken dat het starten van een verkoopproces van het 75% belang van DELTA NV in
afvalverwerkingsbedrijf Indaver op dit moment onder alle scenario’s een verstandig besluit is:

1. Als eerste draagt een verkoop van Indaver bij aan een vermindering van de schuldpositie
van DELTA NV. Onder de huidige moeilijke marktomstandigheden biedt schuldreductie
meer flexibiliteit om de positie van DELTA NV op termijn te kunnen optimaliseren;
2. Ten tweede liggen er voor Indaver substantiële groeikansen in de ons omringende
landen. Voor deze groei is kapitaal nodig. Tegen de achtergrond van de
aandeelhoudersstrategie ligt het meer voor de hand dat een nieuwe aandeelhouder deze
groei financiert, dan dat de huidige publieke aandeelhouders van DELTA NV dit doen.
Bevoegdheden ten aanzien van besluitvorming
Aangezien de waarde van het belang in Indaver een substantieel deel van het balanstotaal
van DELTA NV uitmaakt, zal de uiteindelijke goedkeuring van de verkoop door de Algemene
vergadering van Aandeelhouders (AvA) moeten plaatsvinden.
Toetsingskader
Om te waarborgen dat de belangen van de aandeelhouders tijdens het verkoopproces
optimaal geborgd zullen worden, voorzien wij een proces waarin de AHC namens de
aandeelhouders van DELTA NV een nauwe betrokkenheid heeft bij de overwegingen
omtrent de verkoop. Teneinde een zorgvuldige besluitvorming door de aandeelhouders
mogelijk te maken, is het volgende toetsingskader opgesteld:
1. De gerealiseerde waarde en de voorwaarden waaronder de verkoop van het belang in
Indaver (de “Transactie”) plaatsvindt, dienen marktconform te zijn en te passen binnen de
aandeelhoudersstrategie DELTA NV
2. Voorafgaand aan de Transactie dient voldoende comfort te bestaan over de
financierbaarheid en kredietwaardigheid van DELTA NV na voltooiing van de Transactie.
3. De Transactie mag op geen enkele wijze leiden tot een beperking van de mogelijke
strategische opties voor DELTA NV.
De Transactie zal op deze punten door de aandeelhouders beoordeeld worden conform hun
statutaire bevoegdheid zodra de bindende bieding(en) aan de aandeelhouders worden
voorgelegd.
Indien de verkoop van het 75% belang van DELTA NV in Indaver, binnen de
randvoorwaarden van het voorgaande toetsingskader, opportuun is, leggen wij dat voor aan
uw raad. Uw standpunt zal door onze aandeelhoudersvertegenwoordiger, wethouder
Schenk, in die betreffende AvA worden ingebracht.
De AHC wordt ondersteund door de externe adviseur Emendo Capital. De kosten daarvan
zijn afhankelijk van het uiteindelijke resultaat van het verkooptraject. Deze zullen bekend zijn
ten tijde van de afronding van een transactie en zullen ten laste van de opbrengst komen,
naar evenredigheid van het aandelenbezit.
Het initiatief om een verkoopproces van het belang in Indaver op te starten staat los van de
uiteindelijke keuze voor een strategische optie inzake DELTA NV. Aan deze opties zal dan
ook voortvarend worden doorgewerkt. Zodra de AHC van mening is dat een voldoende
uitgewerkt voorstel beschikbaar is, zal dit ter goedkeuring aan de AvA worden voorgelegd.
Wij zullen u daarover vooraf uw standpunt vragen.
Besluit
In te stemmen met het door burgemeester en wethouders voorgenomen besluit om akkoord
te gaan met het opstarten van het verkoopproces van het belang van DELTA NV in Indaver
en met het te hanteren toetsingskader.

Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

