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Geachte heer, mevrouw. 

In de afgelopen periode is er ambtelijk en bestuurlijk gesproken met 
vertegenwoordigers van de provincie Groningen over een mogelijke verkoop 
van onze aandelen Enexis en Waterbedrijf Groningen. Recent hebben we 
besloten het gesprek hierover met de provincie op te schorten. In deze brief 
lichten we dit besluit toe. En gaan we in op de gevolgen voor de rekening 
2014 en het weerstandsvermogen. 

In de gemeentebegroting 2014 is rekening gehouden met de verkoop van de 
aandelen van het Waterbedrijf Groningen. Hiervoor is een netto opbrengst 
(verkoopwaarde minus boekwaarde) opgenomen van 15 miljoen euro. 
Daarnaast is de waarde van de aandelen Enexis voor een bedrag van 35 
miljoen euro als stille reserve opgenomen in het weerstandsvermogen. Ter 
voorbereiding op het gesprek met de provincie Groningen over een mogelijke 
overdracht van aandelen is een externe waardebepaling van de aandelen 
Waterbedrijf Groningen uitgevoerd. De waardering is, in opdracht van 
provincie en gemeente Groningen gezamenlijk, uitgevoerd door Emendo 
Capital. De waardering van Enexis is uitgevoerd door PwC in samenwerking 
met de aandeelhouderscommissie van Enexis. Op basis van de beide 
waardebepalingen hebben wij geconcludeerd dat de waarde van onze 
aandelen ruim voldoende is voor de begrote opbrengst van 15 miljoen euro in 
de begroting 2014 en de stille reserve van 35 miljoen euro in het 
weerstandsvermogen. 

Met de provincie Groningen zijn we echter nog niet tot een voor ons 
bevredigend onderhandelingsresultaat gekomen. De provincie stelt 
nadrukkelijk eisen aan het rendement dat zij wil realiseren met de over te 
nemen aandelen. Die rendementseis is leidend voor de waarde die de 
provincie toekent aan onze aandelen. Een waarde die afwijkt van de waarde 
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op basis van de beide waardebepalingen. In de gesprekken hierover hebben 
we kennis genomen van elkaars standpunten en overwegingen, maar zijn we 
niet nader tot elkaar gekomen. Wij willen het maximale uit de verkoop van 
onze aandelen halen, vanwege het belang van de opbrengst voor onze 
financiele positie, nu en in de toekomst. Vandaar dat wij hebben besloten om 
onszelf niet de tijdsdruk op te leggen om voor de jaarwisseling tot een 
afronding van de gesprekken te komen. En om die reden het overleg met de 
provincie Groningen op te schorten. 

De in de begroting 2014 opgenomen opbrengst van 15 miljoen euro voor de 
verkoop van aandelen Waterbedrijf zullen wij niet in 2014 realiseren. Dit 
leidt tot een negatieve afwijking in de rekening 2014. Het uiteindelijke 
resultaat 2014, afhankelijk van andere positieve en negatieve afwijkingen in 
de rekening, zal worden verrekend met de Algemene Egalisatiereserve. Het 
nadeel van 15 miljoen euro en het effect hiervan op het weerstandsvermogen 
kunnen wij compenseren door het verhogen van de stille reserve Aandelen 
Enexis. De waardebepaling voor PwC geeft hiervoor voldoende ruimte, zelfs 
als we uitgaan van de onderkant van de bandbreedte van de waardebepaling. 
Wij realiseren ons dat het weerstandsvermogen hiermee voor een groter deel 
bestaat uit een stille reserve. Onze intentie is uiteraard om dit, zodra het 
mogelijk is, om te zetten in liquide middelen. Dit element betrekken we bij de 
toelichting op de 'hardheid' van het weerstandsvermogen in de rekening 
2014. 

De komende weken orienteren wij ons op het vervolg van het gesprek met de 
provincie Groningen. Een onderdeel van deze herorientatie is het in beeld 
brengen van mogelijke andere geinteresseerde partijen voor de aandelen 
Enexis. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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