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ONDERWERP

Verhangen aandelen Evides naar aandeelhouders PZEM

Geachte heer/mevrouw,

In de PZC van 30 oktober jl stond het artikel "Provincie en gemeenten moeten nog jaren
wachten op dividend uit waterbedrijf Evides". Het artikel was gebaseerd op een openbare
brief van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten. U treft dit document,
met registratienummer 1153605, bijgevoegd.

Evides levert drink- en industriewater. Water is een primaire levensbehoefte en de
voorziening daarvan ligt normaliter in publieke handen. PZEM NV, het bedrijf waar onze
gemeente aandeelhouder van is, is op dit moment 50 procent aandeelhouder van Evides.
De andere 50 procent is in handen van Gemeenschappelijk Bezit Evides, met daarin 18
gemeenten uit Zuid-Holland-Zuid. Aan Zeeuwse zijde is daarmee feitelijk sprake van
middellijk (publiek) eigendom. Wettelijk is dat toegestaan.

Jaren geleden hebben Provinciale Staten van Zeeland echter bepaald dat de aandelen die
PZEM in Evides houdt direct in handen van de publieke aandeelhouders van PZEM moeten
komen. Onder aansturing van de Provincie Zeeland heeft een werkgroep van
aandeelhouders negen scenario's onderzocht om hieraan invulling te geven. De werkgroep
concludeert dat scenario 7, meer specifiek certificering van aandelen, het beste tegemoet 
komt aan de belangen van de aandeelhouders PZEM. Kern van dit scenario is de overdracht 
van het juridische eigendom van het PZEM belang in Evides aan de aandeelhouders van 
PZEM in een tussenholding. PZEM behoudt daarbij de kasstromen uit dividend zolang dit 
noodzakelijk is voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Doel van scenario 7 is om op 
termijn ook het economische eigendom aan de aandeelhouders van PZEM over te dragen.

Met de werkgroep zijn wij het eens dat scenario 7 tot op heden de beste oplossing is. Als 
aandeelhouder hoeven wij voor dit scenario geen geld te lenen of borg te staan. Financieel 
lopen we dan ook geen risico. Voor onze gemeente is dat van wezenlijk belang.
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De Raad van Bestuur (RvB) van PZEM heeft haar aandeelhouders voorgesteld om scenario
7 "Certificering van de aandelen" nader uit te werken. De RvB merkt daarbij op tot een
definitief voorstel te komen, mochten er gedurende de uitwerking geen onoverkomelijke
bezwaren worden ondervonden. Wij wachten dit definitieve voorstel van de RvB nu eerst af.

Het leek ons verstandig u alvast van deze informatie te voorzien en u op de hoogte te stellen
van de koers die de RvB van PZEM voorstelt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




