
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In verband met het Klimaatakkoord ligt er voor netbeheerder Enexis een 

investeringsopgave van circa 1,9 miljard euro voor de komende jaren. Om die 

investeringen te kunnen betalen moet Enexis extra financiering aantrekken. 

Enexis heeft hiervoor een hybride lening bij haar aandeelhouders 

aangevraagd voor 500 miljoen euro. Ons aandeel in deze gevraagde lening 

bedraagt ruim 6 miljoen euro. Wij vragen uw wensen en bedenkingen bij ons 

voorgenomen besluit om aan het verzoek van Enexis medewerking te 

verlenen.  

 

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2 neutraal zijn. Elektrificatie van de 

energievoorziening wordt daarin steeds belangrijker. Om die toekomstige 

energievoorziening mogelijk te maken is de uitbreiding van de netcapaciteit 

essentieel. De investeringsagenda van Enexis past goed bij de ambitie en 

doelstellingen van de gemeente Groningen. Als aandeelhouder zien we 

Enexis als een cruciale partner in de uitvoering. Deze lening vergroot onze 

mogelijkheden om invloed uit te kunnen oefenen op de strategie en de 

investeringsagenda van Enexis.  

 

De gemeente vervult in de regio een koplopersrol in de energietransitie. De 

regio kijkt naar de gemaakte afwegingen van ons om wel of niet mee te gaan 

in de investeringsagenda van Enexis. Het is in het belang van onze regio om 

als geheel hiermee in te stemmen om de vaart in de energietransitie te houden 

en dit te borgen. Dus de keuze en snelheid van besluitvorming van de 

gemeente Groningen en de provincie Groningen over de nieuwe lening kan 

een belangrijk signaal zijn voor de overige gemeentelijke aandeelhouders van 

VEGANN (de vereniging van gemeentelijke Enexis-aandeelhouders in  

Noord-Nederland). Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft   
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inmiddels ingestemd met het voorstel aan Provinciale Staten. 

 
 

De lening 

Het verzoek aan de gemeente omvat het verstrekken van een hybride lening 

ter grootte van ruim 6 miljoen euro. Zoals eerder gemeld wordt in totaal 500 

miljoen euro gevraagd aan de aandeelhouders. Een hybride lening is een 

tussenvorm tussen eigen- en vreemd vermogen. De lening is achtergesteld en 

kent een looptijd van 60 jaar. Onder voorwaarden is het mogelijkheid om 

rentebetalingen en aflossingen uit te stellen.  

 

De rente voor de lening is marktconform voor een dergelijke lening en wordt 

bepaald door een onafhankelijke deskundige (Deloitte). Medio maart was dit 

2,7%. De uitgangspunten zijn gecontroleerd en beoordeeld door Bureau 

Zanders, de adviseur van de provinciale aandeelhouders. Op basis van deze 

uitgangspunten zal de rente op de lening kort voor de start definitief worden 

vastgesteld voor een termijn van 10 jaar. De lening mag door Enexis op 

termijn geconverteerd worden in aandelen als dat nodig is voor de financiële 

stabiliteit van Enexis. Hiervoor zijn objectieve criteria vastgesteld. 

 

In de Aandeelhouderscommissie (AHC) zijn de financieringsmogelijkheden 

besproken en afgewogen. Conclusie is dat de converteerbare hybride lening 

voor zowel Enexis als de aandeelhouders het meest geëigende instrument is 

voor de huidige omstandigheden. 

 

In 2019 heeft Enexis een lening aan onze gemeente van circa 4 miljoen euro 

conform voorwaarden afgelost.  

 

Financiën en weerstandsvermogen 

Op basis van de afspraken uit het treasurystatuut zullen wij een lening 

aantrekken van ruim 6 miljoen euro en doorverstrekken aan Enexis 

(gematchte financiering). We ontvangen op de lening meer rente dan we zelf 

moeten betalen op de aangetrokken lening. Hier zit een marge van 1 tot 1,5 % 

tussen en leidt daarmee tot een voordeel voor de gemeente Groningen. Dit 

voordeel voegen we de eerste 2 jaar toe aan het weerstandsvermogen 

(algemene reserve) ter afdekking van het risico. In totaal gaat het om een 

bedrag van circa 150 duizend euro (2,5% van de lening). Daarmee is vanuit 

het oogpunt van treasury het risico voldoende afgedekt voor een dergelijke 

lening aan nutsbedrijf (met A-rating en zonder concurrentie). De 

begrotingswijziging zal aan uw raad worden aangeboden bij het raadsvoorstel 

begrotingswijzingen. 
 

De lening zorgt voor een beperkte verslechtering van onze financiële 

kengetallen, omdat onze schuldpositie hoger wordt.  

 

Tot slot is de gemeente Groningen al aandeelhouder van Enexis. De aandelen 

maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen (50 miljoen euro stille 
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reserve). In het verleden is gesproken over de mogelijke verkoop van de 

aandelen. Met deze verloop zou de reserve positie van de gemeente 

Groningen worden versterkt (de harde reserves). Dit traject loopt nog en heeft 

als zodanig geen effect heeft op onze positiebepaling over het wel of niet 

meedoen aan de nieuwe lening. Mocht het in de toekomst daadwerkelijk tot 

een verkoop van aandelen komen, dan zullen we alsdan bezien wat dat 

betekent voor de uitstaande lening. De lening is op basis van de voorwaarden 

in ieder geval overdraagbaar aan andere aandeelhouders.  

 

Wensen en bedenkingen 

Gezien het grote strategische publieke belang, te weten het faciliteren van de 

toekomstige energievoorziening, de beperkte risico’s en de beperkte 

verslechtering van de schuldratio’s stellen wij voor om tot verstrekking van 

het aan ons gevraagde aandeel in de nieuwe converteerbare hybride lening 

van Enexis over te gaan. 

 

Wij verzoeken u om uw wensen en bedenkingen uiterlijk 1 juli 2020 te uiten 

ten aanzien van ons voorgenomen besluit tot het verstrekken van deze lening.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roelnd van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 
 


