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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *1919540* 
 
Onderwerp 
Verkoop aandelen Enexis Holding N.V.  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de voorge-
nomen verkoop van de aandelen Enexis Holding N.V. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Sinds de start van de provincie in 1986 heeft de provincie aandelen in ener-
gie- en netwerkbedrijven in het publieke belang van de energievoorziening. 

 
3. Eerdere behandeling  

n.v.t. 
 

4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Conform de provinciewet artikel 158 lid 1e/167-4 en de financiële  
verordening artikel 10 worden Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld 
om wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de verkoop van de 
aandelen Enexis Holding N.V.  
 

5. Verdere behandeling PS 
n.v.t. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Enexis Holding N.V. is één van de verbonden partijen van de provincie  
Flevoland. Sedert 1 januari 2016 heeft Enexis Holding N.V. geen energienet-
werk en geen klanten meer in de provincie Flevoland.  
Alle belangen van Enexis Holding N.V. in de provincie Flevoland zijn overge-
daan aan Alliander N.V. Hierdoor heeft Enexis Holding N.V. geen belang meer 
bij het (zeer kleine) aandeelhouderschap van de provincie Flevoland.  
Op 19 februari 2016 en 18 maart 2016 hebben wij de bijgevoegde brieven van 
Enexis ontvangen. Enexis Holding N.V. biedt aan alle aandelen  
Enexis Holding N.V. die de provincie Flevoland bezit in te kopen per  
31 december 2016. Dit aanbod doet Enexis gestand tot 1 oktober 2016.  
Het antwoord van de provincie Flevoland op het aanbod van  
Enexis Holding N.V. dient vóór 1 oktober 2016 per aangetekende brief en per 
mail aan Enexis Holding N.V. kenbaar te worden gemaakt. 

 
7. Beoogd effect 

Verkoop van de Flevolandse aandelen brengt de aandelenportefeuille van de 
provincie Flevoland in overeenstemming met het feitelijke belang.  

 
8. Argumenten 

Enexis Holding N.V. doet een aantrekkelijk aanbod voor de inkoop van het 
aandelenpakket aan Flevoland. Enexis Holding N.V. heeft in de brieven voor 
het aandelenpakket van Flevoland een definitieve waardering van € 31,86 per 
aandeel aangegeven, in totaal € 1.013.501. Flevoland heeft de aandelen in 
1986 verworven voor ƒ 1 per aandeel. 
Vooruitlopend op de evaluatie verbonden partijen is dit een unieke kans en 
gelegenheid om met de verkoop van de aandelen de aandelenportefeuille van 
de provincie in overeenstemming te brengen met het feitelijk beleidsmatige 
en  bestuurlijke belang. 
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9. Kanttekeningen 

De waardering van de aandelen Enexis is niet zonder meer duidelijk, omdat het niet vrij ver-
handelbare aandelen betreft die bij wet in handen van overheidsorganisaties dienen te zijn.  
Vanuit treasury overwegingen is het met de lage rentestand niet aantrekkelijk om de aandelen 
te verkopen. Het dividend overtreft de te verwachten renteopbrengsten.  
De waardering van het aandeelhouderspakket maakt het aanbod echter niet onaantrekkelijk. 
 
Volgens de in het coalitieakkoord geformuleerde financiële uitgangspunten bepalen Provinciale 
Staten de bestemming van de opbrengsten via de reguliere planning- en controlcyclus. Dit om 
een integrale afweging mogelijk te maken. In de Zomernota 2016 wordt hiertoe een voorstel 
opgenomen. In dit kader kan de motie die op 18 juni 2009 door Provinciale Staten is aangeno-
men wellicht een rol spelen. In deze motie hebben de staten het college opgedragen om voor de 
dekking van een stimuleringsfonds voor verduurzaming en/of innovatie op het gebied van duur-
zame energie en technieken, dekking te zoeken uit de verkoop van de aandelen Nuon en Essent. 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter 

inzage 

Brief van Enexis  Holding N.V. 19-2-2016    1891769      nee      

Brief van Enexis  Holding N.V. 18-3-2016      1891765     nee       

Brief aan Enexis Holding N.V. 10-5-2016     1904699     nee       

Brief van Enexis Holding N.V. 30-5-2016   1920737 nee 

Treasury overwegingen 1904771 nee 

Motie Zonne-energie 18-6-2009  850296 nee 
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