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Betrekken wensen en bedenkingen PS
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2017,
behandelend Statenvoorstel: 47! 17 A Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar
verkoop van Attero,
Overwegende dat:
* Artikel 167 PW lid 4: het beëindigen van een deelneming duidelijk meldt dat
Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en bedenkingen te uiten t.a.v. de
vervreemding van een deelneming;
» Uitgangspunt is dat GS deze geúite wensen en bedenkingen betrekken in hun
besluitvorming, tenzij zwaarwegende overwegingen vanuit hun verantwoordelijkheid
als aandeelhouder hiertegen verzetten. Hierover moeten zij zich altijd verantwoorden
tegenover PS.
Constaterende dat:
» in het geval van Attero op 9 december 2013 werd besloten door RvB, RvC en AHC
over de voorgenomen verkoop van Attero;
* in geval van Attero op 5 februari 2014 de Sale and Purchase Agreement werd
getekend tussen Attero en Waterland;
* PS op 11 april 2014 in staat werden gesteld wensen of bedenkingen te uiten en GS
op 23 april een definitief besluit namen;
* het in deze tijdlijnen bijna ónmogelijk was voor GS om eventuele wensen of
bedenkingen van PS, die tot veranderingen in de transactie (hadden) kunnen leiden,
mee te nemen in haar besluitvorming;
Verzoeken Gedeputeerde Staten om:
» Provinciale Staten bij toekomstige aan- en verkoop van deelnemingen aan het
begin van het traject maar in ieder geval altijd voor de onderhandelingen tot aanverkoop worden opgestart, in de gelegenheid te stellen om wensen of
bedenkingen te uiten zodat hier ook serieus iets mee gedaan kan worden;
* dit in de formele afspraken zoals in de nota ‘Samenwerkingsrelaties en
Verbonden Partijen’ te noteren I wijzigen;
En gaan over tot de orde van de dag.
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