Raadsvergadering 4 april 2019
Voorstel 5
Heinkenszand, 19 maart 2019
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de overdracht van aandelen van PZEM NV in Evides aan de
aandeelhouders (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

Geachte raad,
Voorstel
De Provincie gaat een verzoek richten aan PZEM NV onderzoek te doen naar de
mogelijkheid tot overdracht van Evidesaandelen aan de aandeelhouders. Wij willen dit
verzoek ondersteunen en wij verzoeken u hiermee in te stemmen. U kunt van de
gelegenheid gebruik maken hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
Aanleiding en doel
PZEM NV heeft 50% van de aandelen van het waterbedrijf Evides. Samen met andere
gemeenten en provincies is Borsele aandeelhouder (2,64%) in PZEM NV. De PZEM
aandeelhouders willen de aandelen PZEM NV in Evides rechtstreeks houden. De wens om
Evides rechtstreeks in overheidseigendom te brengen is opgenomen in de in 2017 door de
aandeelhouders vastgestelde aandeelhouderstrategie.
Mogelijkheden rechtstreeks aandeelhouderschap
De mogelijkheden van rechtstreeks aandeelhouderschap zijn door een werkgroep
onderzocht. Een negental scenario’s zijn gedefinieerd voor mogelijke overdracht van
aandelen Evides aan de aandeelhouders of aan een tussenholding. Na beoordeling blijken
om diverse redenen scenario’s af te vallen.
De verschillende scenario’s zijn tijdens de informatiebijeenkomst voor raden en staten op 8
januari 2019 nader toegelicht. Wij bieden de raadsleden de gelegenheid om op 2 april
technische en detailvragen te stellen ter voorbereiding op de raadsbehandeling.
Onder de stakeholders bestaat er draagvlak om scenario 7A verder uit te werken. In deze
variant worden de huidige aandeelhouders van PZEM NV, door middel van een op te richten
tussenholding, juridisch eigenaar van het aandeel PZEM NV in Evides. Zij krijgen stemrecht
over de aandelen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Evides. In dit
scenario blijft PZEM NV economisch eigenaar en ontvanger van het dividend van Evides. Op
het moment dat dit financieel opportuun is zullen de aandeelhouders een besluit nemen over
de overdracht van het economisch eigendom van het Evides-aandeel naar de
aandeelhouders.
Voorstel aan Raad van Bestuur
In de bijgaande brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten staat een en ander
uitgebreid verwoord en toegelicht.
In de brief wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur te verzoeken om nader onderzoek te
doen naar de overdracht van het juridisch eigendom van het PZEM-belang in Evides aan
een tussenholding. Daarnaast wordt de Raad van Bestuur verzocht om jaarlijks in het
ondernemingsplan op te nemen wanneer zij verwachten dat overdracht van het volledig
juridisch en economisch eigendom van Evides haalbaar zal zijn. Op deze wijze kunnen de
aandeelhouders jaarlijks meekijken met de ontwikkelingen.

Second opinion
Bij de behandeling van de brief van Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten
aangedrongen op een second opinion. Dit zou in 2 fasen kunnen gebeuren.
1. Is een verder onderzoek naar scenario 7A toereikend, of moeten ook de scenario’s 3A
en/of 3B nog nader onderzocht worden?
2. Bij het opleveren van het eindresultaat van het onderzoek volgt ook dan een tweede
toets.
Gelet op de zware financiële consequenties die bij de voorbereiding al gebleken zijn, achten
wij het niet waarschijnlijk dat uit de second opinion blijkt dat de scenario’s 3A en/of 3B
kansrijk zijn. Wij vinden een breder onderzoek niet nodig, maar wij hebben er anderzijds ook
geen bezwaar tegen. Wij willen hier echter financieel niet aan bijdragen.
(Juridische) consequenties
Deze zijn bij de beoordeling van de verschillende scenario’s betrokken. Bij een verder
onderzoek zal daarvan een verdieping plaatsvinden.
Financiën
Aan het onderzoek zijn voor de gemeente géén financiële gevolgen verbonden. Omdat
Borsele deelneemt aan de onderzoeksgroep kost het wel ureninzet. Aan de kosten voor de
second opinion willen wij niet bijdragen. Wij gaan er van uit dat de Provincie deze kosten op
zich neemt.
Uitvoering/planning/evaluatie
Het streven is om in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van eind dit jaar een
(principe)besluit te kunnen nemen.
Communicatie
Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen zullen wij u daarover tussentijds
informeren. Dit geldt ook voor de situatie dat er uit de second opinion volgt dat ook andere
scenario’s dan 7A in het onderzoek betrokken worden.
Wensen en bedenkingen
Wij kunnen instemmen met het verzoek aan de Raad van Bestuur om scenario 7A (en
mogelijk 3A/3B) nader te onderzoeken. Hieraan gekoppeld het verzoek om in het
ondernemingsplan jaarlijks op te nemen wanneer overdracht verwacht mag worden.
Wij willen u hierbij de gelegenheid bieden om hierover eventuele wensen en/of bedenkingen
mee te geven. Wij zullen deze in onze definitieve standpuntbepaling betrekken.
Besluit
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het voornemen van burgemeester en
wethouders het verzoek van de Provincie aan PZEM NV om de mogelijkheid tot overdracht
van de Evides aandelen te onderzoeken te ondersteunen.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
1.
Brief van GS aan Provinciale Staten
2.
Overzicht en beoordeling scenario’s
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