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Onderwerp Statenbrief: Afhandeling motie 69 - dividend Vitens
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Op 3 november 2015 heeft Provinciale Staten de motie dividend Vitens aangenomen. Deze motie roept GS op in
de aandeelhoudersvergadering aan te dringen op het beëindigen van dividenduitkeringen.
Wij doen in deze statenbrief verslag van onze inspanningen en beschouwen hiermee de motie als afgedaan.
Voorgeschiedenis
In de commissie van aandeelhouders d.d. 12 november 2015 hebben we gepleit voor het afschaffen van
dividenduitkeringen bij Vitens. Dit kon helaas niet rekenen op steun van de andere aandeelhouders. Wel is door
Vitens toegezegd te kijken naar mogelijkheden voor verdere efficiëntie ten bate van lagere drinkwatertarieven.
Op 22 april 2016 hebben we in GS besloten in de aandeelhoudersvergadering van 2016 opnieuw aan te dringen
op verlaging van het drinkwatertarief door efficiëntiewinst.
Dit is gedaan in de commissie van aandeelhouders op 10 november 2016. Ook deze keer ontbrak steun van
andere aandeelhouders.
Essentie / samenvatting:
Wij hebben hiermee tot twee maal toe ons sterk gemaakt voor de wens van Provinciale Staten. Binnen de
aandeelhoudersvergadering was echter beide keren onvoldoende steun om het gewenste resultaat te bereiken.
Ondanks het gebrek aan steun van de andere aandeelhouders is er in het licht van motie 69 een positieve
ontwikkeling. De wetgever heeft met invoering van nieuwe regels (Weighted Cost of Capital, WACC) een
maximum gesteld aan de te behalen winst. De winst wordt gemaximeerd op een (afnemend) percentage van de
omzet. In 2017 bedraagt dit percentage nog 4,2%. Door deze winstdaling dalen ook de drinkwatertarieven en het
uit te keren dividend.
Daarnaast heeft Vitens afgelopen jaren hard gewerkt aan een efficiënte bedrijfsvoering. Hierdoor heeft Vitens het
op 1 na laagste tarief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, 24% lager dan het branchegemiddelde.
Beide ontwikkelingen komen tegemoet aan de in de motie gewenste ontwikkeling van het drinkwatertarief.
De drinkwatertarieven voor een modelklant dalen van €125,- in 2006, via €120,- in 2015, tot €109,- in 2018.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Tegemoetkomen aan de wens van PS om ons in te spannen voor lagere drinkwatertarieven.

Financiële consequenties
Het totale dividend dat Vitens uitkeert daalt van € 22,1 miljoen over 2015 (vastgesteld en uitgekeerd in 2016) naar
€ 14,3 miljoen over 2016 (nog vast te stellen en uit te keren in 2017). Voor de Provincie Utrecht betekent dit dat
het dividend waarschijnlijk daalt van € 1,1 miljoen naar € 0,7 miljoen. Dit is in de begroting al voorzien.
Vervolgprocedure/voortgang
Wij beschouwen hiermee de motie als afgedaan,
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,
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