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Onderwerp: artikel 34 vragen verkoop PZEM-aandelen. 
 

Naar aanleiding van het artikel in de PZC van 2 december jl. met de kop Kamerleden 
willen uitstel verkoop PZEM, hebben wij de volgende vragen aan het college: 

Vraag 1.                                                                                                                        
Is het college op de hoogte dat de EPH bekend staat als een van de klimaat 
onvriendelijkste energiebedrijven in de Europese Unie, volgens de Kamerleden? 

Vraag 2.                                                                                                                            
Zo niet, wil het college dat onderzoeken en ons daarover informeren? 

Vraag 3.                                                                                                                                  
Is het college het eens met de Kamerleden dat er een onderzoek moet komen hoe 
het publiek belang kan worden beschermd? 

Vraag 4.                                                                                                                               
Is het college het eens met de Kamerleden om het besluit van de verkoop uit te 
stellen zolang het onderzoek duurt en we in een energiecrisis zitten? 

Vraag 5.                                                                                                                       
Vindt het college het wel verstandig om nu de aandelen van de PZEM  te verkopen 
dit gezien de zeer onvoorziene gebeurtenissen op de energiemarkt o.a. vanwege 
oorlog in Europa, waardoor de prijzen opgedreven worden en leveringen wordt 
bemoeilijkt met als resultaat dat onze burgers in Vlissingen in de kou en in financiële 
problemen zitten. 

Vraag 6.                                                                                                                        
Vindt het college dat het beter is om basisvoorzieningen eerste levensbehoeften voor 
onze burgers, in handen van de overheid te houden of in de commerciële markt 
(privatisering) van vraag en aanbod gebracht moeten worden? 

Wij vragen het college de antwoorden op onze vragen goed te onderbouwen vanuit 
voor/ja of tegen/nee. In het belang van onze burgers waar op dit moment velen van 
in financiële crisis verkeren en letterlijk in de kou zitten. Onze burgers verwachten 
duidelijkheid en daadkracht van de lokale overheid. 

 

Coen van Dalen                                                                                                           
Raadslid Fractie LPV 

Vlissingen, 9 december 2022 
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Bijgevoegd PZC-artikel 2 december 2022 

Kamerleden: ‘Verkoop energiebedrijf PZEM nog niet aan Tsjechen’ 

Het Zeeuwse energiebedrijf PZEM mag voorlopig niet in Tsjechische handen 
komen, vinden GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer. Zij dringen aan op 
uitstel van de verkoop. 

02-12-22, 15:43 
PZEM is het enige Nederlandse energiebedrijf dat nog in publieke handen is. De 
provincie en Zeeuwse gemeenten bezitten vrijwel alle aandelen, maar zij willen af 
van commerciële activiteiten. In september werd bekend dat de Sloecentrale en het 
gastransportbedrijf PZEM Pipe worden verkocht aan EP Netherlands, dochter van 
het Tsjechische energiebedrijf EPH. Het restant van PZEM, met als voornaamste 
bezit de kerncentrale, gaat verder als Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij 
(ZEH).                       Grote vraagtekens bij de verkoop 

De Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA) zetten grote 
vraagtekens bij de verkoop, zeker gezien de huidige gascrisis. Volgens hen wordt 
steeds duidelijker dat de privatisering van energiebedrijven lang niet altijd in het 
voordeel is van de consument. De Tweede Kamer heeft recent aangedrongen op 
een onderzoek hoe het publieke belang beter kan worden beschermd. 

Zeker zolang dat onderzoek loopt en de gascrisis voortduurt, zou PZEM in publieke 
handen moeten blijven, vinden Kröger en Thijssen. Zij hebben schriftelijke vragen 
gesteld en willen dat de ministers Micky Adriaansens en Rob Jetten het Zeeuwse 
provinciebestuur oproepen het besluit over de verkoop uit te stellen. Provinciale 
Staten beslissen op 16 december over de verkoop. 

‘Een van de minst klimaatvriendelijke energiebedrijven’ 

Volgens Kröger en Thijssen is EPH ‘een van de minst klimaatvriendelijke 
energiebedrijven in de Europese Unie'. De Tsjechische onderneming zou zich vooral 
richten op ‘het opkopen van fossiele installaties met als doel deze nog zo lang 
mogelijk in bedrijf te houden of te profiteren van subsidies voor de beëindiging 
hiervan’. 

 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/sloecentrale-en-pipe-worden-door-pzem-met-148-miljoen-euro-verlies-verkocht-toch-een-goede-deal~a44448b1/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/sloecentrale-en-pipe-worden-door-pzem-met-148-miljoen-euro-verlies-verkocht-toch-een-goede-deal~a44448b1/



