
 

Vraag & antwoordlijst bij motie "Verkoop aandelen Enexis" 

 

Waarom zouden we de aandelen Enexis moeten verkopen? 

Netwerkbedrijven Enexis en Alliander hebben met ingang van 1 januari 2016 regionale netwerken geruild. 
Netwerken van Enexis in Friesland en Noordoostpolder zijn daarmee eigendom van netbeheerder Liander. Dat 
betekent dat we nu aandelen in bezit hebben van netwerkbedrijf Enexis, die geen netwerk meer heeft in de 
gemeente Noordoostpolder. Voor onze gemeente is het openbare belang van het bezit van deze aandelen 
daarmee weggevallen. 

Daarnaast is in de statuten van Enexis Holding N.V. een zogenaamde kwaliteitseis opgenomen dat alleen 
provincies en gemeenten aandeelhouder kunnen zijn die in het beheergebied vallen van Enexis. De letterlijke 
tekst van artikel 3.5 van de statuten van Enexis Holding N.V.: 
 "Houders van aandelen kunnen slechts gemeenten of provincies zijn die (geheel of gedeeltelijk) binnen 
 het verzorgingsgebied van de onder de vennootschap ressorterende netbeheerder liggen, alsmede de 
 vennootschap zelf." 

Daarnaast geldt ook een belangrijk juridisch argument vanuit de gemeente. In de Wet financiering decentrale 
overheden 1 is opgenomen dat openbare lichamen, wat een gemeente is, hun middelen uitsluitend ten behoeve 
van de publieke taak mogen uitzetten. Het houden van aandelen mag niet uit een zuiver financieel belang, het is 
alleen toegestaan uit hoofde van de publieke taak. 2 Ook in de Gemeentewet is opgenomen dat bij een 
deelneming in een vennootschap een openbaar belang moet worden behartigd. 3 

 

Hoeveel aandelen heeft de gemeente Noordoostpolder? 

De gemeente Noordoostpolder heeft 32.331 aandelen in Enexis Holding N.V.4 

 

Wat leveren deze aandelen bij verkoop op? 

Er heeft een waarderingsopinie plaatsgevonden door een onafhankelijke externe adviseur. Die heeft de waarde 
bepaald op € 31,86 per aandeel. Dat brengt de waarde van de aandelen op ruim een miljoen euro, om exact te 
zijn, op € 1.030.066.5 

 

Hoe komen wij aan deze aandelen? 

Overheden hebben van oudsher aandelen in energiebedrijven. Elektriciteitsbedrijf Essent werd door de 
Rijksoverheid gedwongen een splitsing door te voeren tussen de verschillende activiteiten. Daarom ging het 
netwerkbedrijf per 1 januari 2009 verder onder de naam Enexis. Enexis beheert een deel van het 
elektriciteitsnetwerk en van het gasnetwerk in Nederland, met name in de provincies Groningen, Drenthe, 
Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Gemeente Noordoostpolder heeft bij die splitsing deze aandelen in Enexis 
Holding N.V. in handen gekregen. 

                                                           
1 Wet Fido, artikel 2, lid 1 
2 Publicatie "Veelgestelde vragen wet Fido, de publieke taak" van de Rijksoverheid, uit 2008 
3 Gemeentewet, artikel 260 
4 Jaarstukken 2015 gemeente Noordoostpolder, pagina 202 
5 Het eigen vermogen van Enexis is € 3.607.700.000 (pagina 78 jaarverslag 2015 Enexis Holding NV). Het totaal eigen vermogen, voor 
winstbestemming per aandeel, is € 24,10 (pagina 80 jaarverslag 2015 Enexis Holding NV). Het eigen vermogen voor de aandelen van de 
gemeente Noordoostpolder is dus 32.331 aandelen x € 24,10 = € 779.177. De waarde van de aandelen bij verkoop is gebaseerd op de 
waarde in het economisch verkeer, die hoger ligt dan het eigen vermogen per aandeel. Op basis van een onafhankelijke waarderingsopinie 
bedraagt de waarde € 31,86 per aandeel. De waarderingsopinie is op de website van Enexis / Investor Relations te raadplegen. 
https://www.enexis.nl/over-enexis/investor-relations/nl/financieel-nieuws/Waardering-Enexis-aandelen-2016  Dat betekent dat de 
waarde van de aandelen van de gemeente Noordoostpolder is 32.331 aandelen x € 31,86 = € 1.030.066. 



 

Maar... hoe zit het dan met het dividend (de jaarlijkse winstuitkering) die we dan niet meer hebben? 

Zoals in de eerste vraag beantwoord, mag een gemeente niet om een zuiver financieel belang aandelen 
aanhouden. De vraag blijft natuurlijk relevant: lopen we geen geld mis.  Het jaarlijkse dividend wat we krijgen is 
ca. € 29.000. 6 In afweging met de verkoopopbrengst van meer dan een miljoen euro, is de CU-SGP fractie van 
mening dat verkoop van de aandelen de voorkeur verdient. 

 

Wat doen andere overheden, verkopen die hun aandelen ook? 

Om dezelfde argumenten als genoemd in het antwoord op de eerste vraag, heeft de provincie Flevoland haar 
aandelen inmiddels verkocht. Andere overheden die ook inmiddels tot verkoop zijn overgegaan, zijn onder andere 
(geen volledige lijst): 

 Assen wil een deel van de aandelen verkopen. Assen verwacht minimaal bijna zes miljoen euro en 
maximaal ongeveer 11,5 miljoen euro binnen te halen met de verkoop. De totale verkoopwaarde van de 
Asser aandelen in Enexis is momenteel ruim 29 miljoen euro.  

 Midden-Drenthe verkocht in 2015 al aandelen Enexis voor 483.000 euro.  
 Ook de gemeente Meppel wil aandelen verkopen. Dat blijkt uit het besluit van B&W van 13 september.  
 De gemeente Zwolle doet ook een deel van de aandelen van de hand. Zwolle wil ongeveer 40.000 

aandelen (van de in totaal 355.645) verkopen met een waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro. 
 Emmen wordt mogelijk in de gelegenheid gesteld om voor een bedrag tussen 11 miljoen euro en 16,5 

miljoen euro aan aandelen te verkopen aan Enexis. In totaal heeft Emmen voor ruim 42 miljoen euro 
aandelen in haar bezit. 

De provincie Limburg wil haar aandelen niet verkopen - deze provincie ziet het als nuttige investering voor haar 
overtollige financiële middelen. 

 

Zijn de aandelen verhandelbaar? 

De aandelen zijn niet openbaar verhandelbaar. De gemeente Noordoostpolder kan haar aandelen overdragen 
aan Enexis die ze op haar beurt uitzet bij andere decentrale overheden. Enexis oefent druk uit op gemeenten in 
de voormalige Enexisgebieden om afstand te doen van de aandelen. Enexis heeft deze aandelen nodig omdat 
verschillende overheden de af te lossen EDON lening in 2019 in aandelen Enexis uitbetaald willen krijgen.7  

Mede vanwege de eis dat alleen gemeenten en provincies die in het beheergebied van Enexis hun grondgebied 
hebben aandeelhouder kunnen zijn (zie het antwoord op de eerste vraag), is de verwachting dat Enexis meewerkt 
aan de verkoop van de aandelen. De mogelijkheid bestaat dat de aandelen ingekocht worden door Enexis zelf. In 
artikel 9 van de statuten van Enexis Holding N.V. is opgenomen dat inkoop door Enexis zelf mogelijk is na 
machtiging van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De eerstvolgende reguliere AvA waarin dit 
kan worden behandeld is april 2017. Overigens is het aandelenbezit van de Noordoostpolder in relatieve zin 
slechts 0,0216% van de totale aandelen Enexis. 

 

Wat doen we met de verkoopopbrengst? 

Het spreekwoord luidt: "De huid niet verkopen voor de beer geschoten is.". Het voorstel van de CU-SGP fractie is 
om de verkoopopbrengst op te nemen in een bestemmingsreserve "Verkoop aandelen Enexis". Als de 
verkoopopbrengst is gerealiseerd, bepaalt de raad de bestemming van deze gelden. Overigens ligt het in de rede 
een (klein) deel van de opbrengst te benutten om gedurende de lopende begrotingsperiode de gemiste 
dividendopbrengst te dekken. 

 

 

                                                           
6 Jaarstukken 2015 gemeente Noordoostpolder, pagina 150 
7 Technische informatie afkomstig van de ambtelijke organisatie van de gemeente Noordoostpolder. 



En er loopt nog een lening, krijgen we die ook terug? 

De gemeente Noordoostpolder heeft een lening aan Enexis uitstaan voor € 183.598.8 Deze lening betreft de 
Tranche-D lening die is ontstaan bij de verkoop van Essent aan RWE. Eerdere tranches van deze 
aandeelhouderslening zijn al afgelost aan de gemeente Noordoostpolder. Deze tranche D-lening wordt afgelost in 
2019. 

Bij andere overheden die de aandelen Enexis verkopen, wordt de lening vervroegd afgelost tegelijkertijd met de 
verkoop van de aandelen. Het is de verwachting dat onze tranche-D lening ook vervroegd wordt afgelost bij de 
verkoop van onze aandelen. 

 

En hoe zit het met de technische bv's in onze paragraaf Verbonden partijen? 

Bij de verkoop van Essent aan RWE zijn een aantal afwikkelingsbedrijven ontstaan (bv's met als doel de 
financiële en juridische afwikkeling van de verkoop van de aandelen Essent). Deze zijn opgenomen in de 
paragraaf Verbonden partijen van onze begroting en jaarstukken. De rechten die gemeente Noordoostpolder 
ontleent aan deze bv's zijn niet noemenswaardig en niet substantieel van aard. De verkoop van de aandelen in 
Enexis Holding N.V. staat de technische en juridische afwikkeling in deze bv's niet in de weg. 

Het beperkte belang in één bv (namelijk Vordering op Enexis B.V.) is verbonden aan de tranche-D lening en dit 
beperkte belang zal worden afgewikkeld bij de aflossing van de lening. Zie ook het antwoord op de vorige vraag. 
De waarde van het belang in deze vennootschap is voor onze gemeente slechts enkele euro's. 

 

                                                           
8 Jaarstukken 2015 gemeente Noordoostpolder, pagina 185. De EDON-lening ad. € 45.378 is vervroegd afgelost, zoals gemeld in de 
Najaarsrapportage 2016. 


