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Vragen i.v.m. de overname Enexis-aandelen. 

Geachte heren Swagerman en Wolters, 

Naar aanleiding van berichten in o.a. het Dagblad van het Noorden over een door 
het provinciebestuur gedane toezegging tot overname van het aandelenbelang van 
de gemeente Groningen in Enexis, zijn door u namens de Statenfractie van de SP, 
bij brief van 11 oktober jl. enkele vragen gesteld. 
Hieronder herhalen wij deze vragen, gevolgd door onze reacties. 

Vraag 1 

Kan het College uitleggen wat deze toezegging exact inhoudt ? 

Antwoord 

Tijdens een overleg op 27 september jl. tussen leden van de colleges van GS en 
B&W, is namens ons college de principe-bereidheid uitgesproken tot overname 
van het gemeentelijk aandelenbelang in Enexis. Achtergrond van deze toezegging 
vormt het gegeven dat zowel de provincie als de gemeente baat kunnen hebben bij 
een dergelijke overname. Voor de provincie biedt het de kans om liquide middelen 
om te zetten in uitbreiding van het aandelenbelang in Enexis. De gemeente heeft 
baat bij het liquide kunnen maken van het verschil tussen de actuele boekwaarde 
van haar Enexis-belang en de reële waarde daarvan. 

Vraag 2 

Welke afspraken zijn er gemaakt en welke voorwaarden en verplichtingen zijn er 
in opgenomen ? 

Antwoord 

Ten aanzien van de precieze voorwaarden van een dergelijke overname, zijn nog 
geen concrete afspraken gemaakt. Wij hebben B&W van Groningen voorgesteld 
binnenkort een gezamenlijke werkgroep in te stellen, ter nadere verkenning van de. 
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betreffende voorwaarden. Daarbij hebben wij aangegeven dat definitieve besluiten 
terzake, zijn onderworpen aan de goedkeuring van Provinciale Staten. 

Vraag 3 

In welk document is deze toezegging vastgelegd ? 

Antwoord 

De eind september jl. gedane mondelinge toezegging, is door ons schriftelijk 
bevestigd in een brief dd. 26 oktober jl. aan het college van B & W van Groningen. 
Deze brief treft u ter kennisneming bijgaand aan. 

Vraag 4 

Welke financiële gevolgen heeft dit of kan dit gaan hebben voor de Provincie ? 

Antwoord 

De vaststelling van de precieze waarde van het gemeentelijk aandelenbelang in 
Enexis, vormt een van de zaken die de komende tijd nog nader moeten worden 
uitgewerkt. In het geval van een overname van dat belang, komt een groter deel 
van het resultaat (dividend) en van de waardetoename van het netwerkbedrijf 
aan de provincie Groningen toe. Daartegenover staat dat over het bedrag van de 
koopsom van deze aandelen, door de provincie geen rentebaten meer gegenereerd 
zullen worden. Indien de verkenning met de gemeente Groningen uitmondt in een 
voorstel tot overname van haar aandelen, zullen wij Provinciale Staten informeren 
over de resulterende gevolgen van deze overname voor het financieel meerjaren
perspectiefvan de provincie. 

Vraag 5 

Mag PS een brief tegemoet zijn met de uitleg van deze "deal" en hoe die zich 
verhoudt naar andere gemeenten in Groningen met Enexis-aandelen ? 

Antwoord 

Voor wat een eventuele overname van de aandelen van de gemeente Groningen 
betreft, kunnen wij momenteel nog geen nadere informatie verstrekken, omdat er 
nog een nadere verkenning naar de voorwaarden moet worden verricht. 
Zoals aangegeven in onze hiervoor genoemde brief aan B&W, zijn wij van mening 
dat een overname door de provincie van het Enexis-belang van de gemeente 
Groningen, past in een verkenning van de mogelijkheid van vergelijkbare 
transacties met de overige gemeentelijke aandeelhouders van Enexis. In een recent 
gehouden overleg met het bestuur van de VGG is afgesproken dat ook met de 
portefeuillehouders Financiën van de andere Groninger gemeenten, een oriëntatie 
zal plaatsvinden ten aanzien van een mogelijke overname van de aandelenbelangen 
in Enexis van die gemeenten. Daarin zullen ook de aandelenbelangen in het afVal-
en milieubedrijf Attero worden betrokken. 
Zodra de verkenning met de gemeente Groningen en de VGG is uitgevoerd, zullen 
wij u per brief hierover informeren. 



Wij vertrouwen er op uw vragen met het voorgaande voldoende te hebben 
beantwoord. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

^ secretaris. 
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overname aandelen Enexis 

In vervolg op het overleg dat op 27 september jl. heeft plaatsgevonden tussen 
leden van uw college en ons college aangaande de financiële positie van de 
gemeente Groningen in relatie tot de verschillende projectinvesteringen die de 
komende jaren zullen moeten worden gedaan, bevestigen wij hierbij in beginsel 
bereid te zijn tot overname van het aandelenbelang van de gemeente Groningen in 
Enexis Holding NV door de provincie Groningen. Een dergelijke overname past in 
een verkenning van de mogelijkheid van vergelijkbare transacties tussen de 
provincie Groningen en de overige gemeentelijke aandeelhouders van Enexis in 
onze provincie, waarop wij ons de komende tijd willen bezinnen. 
Voor de goede orde merken wij in dit verband overigens op dat wij de uitvoering 
van deze voornemens zullen afstemmen met de andere leden van de 
Aandeelhouderscommissie van Enexis en dat finale besluiten terzake zullen 
worden onderworpen aan de goedkeuring van Provinciale Staten van Groningen. 

In verband met een inventarisatie en nadere uitwerking van de voorwaarden voor 
een daadwerkelijke overname van het gemeentelijk aandelenbelang in Enexis door 
de provincie, stellen wij voor binnenkort een gezamenlijke werkgroep in te stellen. 
Van onze kant bestaat de bereidheid daarbij desgewenst ook een verkenning van 
een eventuele overname van het aandelenbelang van de provincie Groningen in 
Attero Holding NV door de gemeente Groningen te betrekken. 

Graag vernemen wij uw reactie ten aanzien van het voorgaande en eventuele 
suggesties van uw kant betreffende de inrichting van het bedoelde proces. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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