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Onderwerp: Verkoop aandelen Enexis 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 23-01-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. netwerkbedrijf Enexis per 1 januari 2016 niet meer actief is in de gemeente 

Noordoostpolder door de netwerkruil met Liander; 
2. in de statuten van Enexis Holding N.V. is opgenomen dat houders van aandelen 

slechts gemeenten of provincies kunnen zijn die geheel of gedeeltelijk binnen het 
verzorgingsgebied van de netbeheerder Enexis liggen (artikel 3.5 Statuten); 

3. er juridische argumenten bestaan vanuit de Wet Fido (artikel 2) en de 
Gemeentewet (artikel 260) tot verkoop van de aandelen in Enexis Holding N.V., 

van mening dat 
1. er door de netwerkruil geen openbaar belang meer bestaat voor de gemeente 

Noordoostpolder om het aandelenbezit in Enexis Holding N.V. aan te houden (c.q. 
het niet langer meer behoort tot de publieke taak van onze gemeente om deze 
aandelen aan te houden), 

verzoekt het college 
1. over te gaan tot verkoop van de aandelen in Enexis Holding N.V., zodra dit 

mogelijk is, onder twee voorwaarden: 
a. de verkoopopbrengst tenminste € 1.000.000 bedraagt en de uiteindelijke 

verkoopprijs wordt bepaald door een waarderingsopinie van een 
onafhankelijke externe adviseur; 

b. de aandelen (al dan niet via tussenkomst van Enexis) in handen blijven van 
een publieke part i j ; 

2. de opbrengst toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve 
"Opbrengst verkoop aandelen Enexis"; 

3. na effectuering van de verkoop met de gemeenteraad het gesprek aan te gaan 
over de bestemming van de opbrengst 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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