Format verzoek informatiebijeenkomst

Onderwerp: verzoek voor informatiebijeenkomst Strategie Enexis

Geachte leden van de procedurevergadering,
Hierbij stel ik u voor begin 2017, bij voorkeur in februari 2017, een informatiebijeenkomst te houden
over de strategie van Enexis. De concrete aanleiding is dat Enexis voornemens is haar strategisch
plan ter herijken.

Toelichting
• Korte introductie van het onderwerp
Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting
van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De provincie heeft 30,8%
van de aandelen van Enexis. Het jaarlijkse dividend (ca. € 100 mln.) van Enexis vormt een
belangrijk onderdeel van het jaarlijkse rendement uit het immunisatievermogen van de
provincie.
Enexis is voornemens haar strategisch plan te herijken. Een belangrijke reden hiervoor is dat
Enexis de snelheid en impact van de energietransitie ziet toenemen en haar bijdrage aan de
energietransitie wil herijken en waar mogelijk vergroten.
Centraal in dit proces staat de vraag “Hoe kan de energievoorziening in Nederland zich
ontwikkelen richting 2030 en wat is de rol van Enexis hierin?”. Om deze vraag te
beantwoorden maakt Enexis gebruik van strategieontwikkeling aan de hand van vier
toekomstscenario’s.
De discussie over de nieuwe strategie vindt plaats in een context waarin in het kader van de
energietransitie uitdagingen en investeringen op het bedrijf afkomen. Daarbij staan de
inkomsten onder druk doordat de Autoriteit van Consument en Markt (ACM) het toegestane
redelijke rendement in de komende vijf jaar heeft verlaagd.
Daarnaast heeft de provincie ambitieuze doelen in het kader van de energietransitie. Enexis
kan hier een bijdrage aan leveren. Het is de ambitie in 2050 uitsluitend nog maar gebruik te
maken van duurzame energie. Dit heeft een grote impact op onder meer de opwekking,
opslag en transport van energie en vele andere aspecten van de samenleving.
Enexis is één van de ondertekenaars van de Brabantse energie agenda, waarin we samen
streven naar een energieneutraal Brabant in 2050.
•

Korte beschrijving van het besluitvormingsproces
De aandeelhouders van Enexis worden gevraagd om in april 2017 in te stemmen met de
herijkte strategie van Enexis. Enexis heeft in het voorbereidende proces op diverse momenten
aandeelhouders en stakeholders betrokken bij de voorbereidingen van de strategie. Dit was
vooral bedoeld om een aantal uitgangspunten te toetsen.

Volgens de nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen is er geen formele rol voor PS
bij het vaststellen van de strategie Enexis omdat er geen financiële of belangrijke
beleidsinhoudelijke gevolgen zijn verbonden. De financiële gevolgen worden grotendeels
veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals het besluit van de ACM. Graag informeren
we u tijdens de informatiebijeenkomst, en nemen we uw eventuele suggesties en vragen mee
richting april 2017.
•

Korte beschrijving van voorgestelde bijeenkomst
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings geeft een korte introductie;
Enexis geeft een toelichting op het bedrijf en de concept strategie;
Vervolgens is er voldoende ruimte voor interactie en het stellen van vragen.
Voorgesteld wordt ook vertegenwoordigers van de aandeelhouders van Brabantse
gemeenten in de gelegenheid te stellen als toehoorder aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst
en zich te laten informeren over nut en noodzaak van de nieuwe strategie van Enexis.
Tijdsduur: 1,5 uur.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings

