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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over drinkwaterbedrijf Vitens

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 28 november 2019, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
"Drinkwaterbedrijf Vitens keert geen dividend uit aan provincies en gemeenten", dat kopt het
Financieel Dagblad van donderdag 28 november 2019 (zie bijlage). Wegens een 'enorme in-
vesteringsopgave' voor de komende jaren is dit besluit genomen. Er wordt verwezen naar
een rapport van het RIVM, dat de behoefte aan drinkwater tegen 2040 met 30% (toy 2014)
gestegen zal zijn. Daarvoor moeten waterleidingen worden vervangen en moet er nieuwe ca-
paciteit bijgebouwd worden.
De provincie Frylsan is aandeelhouder. In de begroting van 2019 is een bedrag van €
679.000 aan dividendontvangsten opgenomen. De jaren daarna verwacht GS een stijging
van de te ontvangen dividenden (2020: € 1,412 mln, 2021: € 1,827 mln, 2022: € 1,147 mln
en voor 2023 eveneens € 1,147 mln).
Het niet ontvangen dividend slaat dus voor het huidige jaar (2019) een gat in de provinciale
begroting.
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Vraag 1:
Wanneer was GS op de hoogte van het niet uitbetalen van het dividend over het boekjaar
2019? En heeft de provincie, als aandeelhouder, ingestemd met deze maatregel?

Antwoord vraag 1:
GS is formeel tijdens de AvA op de hoogte gesteld van het meerjarig perspectief aangaande
het uit te keren dividend. In het artikel van het Financieel Dagblad is een fundamentele fout
geslopen. Deze fout heeft de provincie aan Vitens kenbaar gemaakt, direct na het ontvangen
van het artikel, dat na later bleek, ook diezelfde dag in het FD verscheen. Hierop heeft Vitens
aan alle aandeelhouders Vitens de volgende rectificatie verzonden:

"In het Financieel Dagblad van vandaag wordt de indruk gewekt dat er gisteren in de aan-
deelhoudersvergadering een besluit is genomen over het niet uitkeren van dividend door Vi-
tens over 2019. Dit is niet juist en ook niet het beeld dat ik hebben willen schetsen, aan-
gaande het dividend. lk heb met u een perspectief geschetst en dat met u besproken. Het is
me helemaal helder dat de feitelijke besluitvorming hierover plaats vindt in de aandeelhou-
dersvergadering van 24 april 2020".

Vraag 2:
Enorme investeringsopgaven' maken dat er geen dividend wordt uitbetaald. Kan het college
aangeven wat dat betekent voor toekomstige dividenduitkeringen?

Antwoord vraag 2:
Door wijzigingen in de regulering (verlaging van de VVACC naar 2,7%) en verhoging van het
investeringsniveau naar 170-190 mm, zal het dividend over de komende jaren naar verwach-
ting richting 0 gaan.

Het ministerie van I&VV stelt de VVACC vast. De WACC is de Weighted average Cost of Capi-
tal die mag worden doorberekend aan de klant. Dit betekent dat het netto resultaat van Vi-
tens gemaximeerd is. Door een dalende trend in de kapitaalmarktrentes, daalt ook de
WACC. I&VV heeft de VVACC verlaagd naar 2,7%. Indien Vitens een bedrijfsresultaat behaalt
dat uitkomt boven het maximale bedrijfsresultaat (VVACC) dan moet dit worden teruggegeven
aan de klanten door een tariefsverlaging in jaar t+2. In 2017 kwam o.a. het behaalde bedrijfs-
resultaat van Vitens boven het vastgestelde maximum uit. Hierdoor moet Vitens haar tarie-
ven in 2019 verlagen.

Vraag 3:
In de aandeelhoudersvergadering van 27 november 2019 is gesproken over het dividend.
Heeft Vitens uitspraken gedaan over toekomstige dividenduitkeringen? En wat zijn deze uit-
spraken dan geweest?

Antwoord vraag 3:
Zie antwoord vraag 2
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Vraag 4:
Fryslan loopt dus € 679.000 mis voor 2019. Hoe gaat het college dit geslagen gat in de be-
groting opvullen? Welke maatregelen gaat u treffen om dekking te zoeken in de begroting?

Antwoord vraag 4:
De lagere inkomsten worden eerst ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Bij het be-
stuursakkoord is afgesproken dat wij bij de tussenbalans ook een zero based budgetting on-
derzoek gaan doen naar onze uitgaven. Hierbij zal met name gekeken worden of het moge-
lijk is om (structurele) ruimte te vinden in onze begroting waarmee deze verlaging van het di-
vidend afgedekt kan worden.

Naast bovenstaande heeft de provincie Fryslan aan Vitens kenbaar gemaakt en is dit ook als
signaal vanuit de Commissie van Aandeelhouders op de AvA geuit dat wij als aandeelhou-
ders vinden dat bij een gezonde bedrijfsvoering ook dividend hood en dat wij daarom Vitens
verzocht hebben om hier met voorstellen voor te komen zodat we op de middellange termijn
weer kunnen en mogen rekenen op dividend.

Gedeputeetid,e Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Br

R.E. Bouius
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