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Informatie naar aanleiding van de informatiesessie Strategie Enexis
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Provinciale Staten

Naar aanleiding van vragen gesteld tijdens de informatiesessie over de strategie
Enexis informeren we u graag nader over het volgende:
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1. De rol van PS bij de totstandkoming van de Strategie van Enexis

In de kadernota Samenwerkingsrelaties en verbonden partijen is het
volgende opgenomen:
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Deelnemingen: Het uiten van “wensen en bedenkingen”
Provinciale Staten worden vooraf in de gelegenheid gesteld om ‘wensen en
bedenkingen’ kenbaar te maken over:
• een voorstel tot het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke
entiteiten (artikel 158 PW, lid 2);
• een voorstel tot wijziging van een deelneming voor zover hieraan
financiële of belangrijke beleidsinhoudelijke gevolgen zijn
verbonden;
• een voorstel tot de beëindiging/vervreemding van een deelneming
(artikel 167 PW, lid 4), indien dat ingrijpende gevolgen voor de
provincie kan hebben;
• een privaatrechtelijke rechtshandeling, met name het uitoefenen van
aandeelhoudersbevoegdheden, indien de uitoefening ingrijpende
gevolgen kan hebben voor de provincie (artikel 167 PW, lid 4).
Onder het uiten van ‘wensen en bedenkingen’ wordt verstaan
richtinggevende uitspraken en suggesties van Provinciale Staten die door
Gedeputeerde Staten betrokken worden bij de besluitvorming over de
voorliggende voorstellen. Gedeputeerde Staten zullen deze wensen en
bedenkingen in hun besluitvorming betrekken, evenals afwegingen vanuit
hun verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Gedeputeerde Staten zullen
zich hierover tegenover Provinciale Staten moeten verantwoorden. Wensen
en bedenkingen zijn echter geen vraag om instemming van Provinciale
Staten. Gedeputeerde Staten behouden hun eigen verantwoordelijkheid.
In dit geval, de gewijzigde strategie van Enexis, zou het kunnen gaan om
het tweede punt: “een voorstel tot wijziging van een deelneming voor zover

hieraan financiële of belangrijke beleidsinhoudelijke gevolgen zijn
verbonden.”
Wij denken echter dat er geen sprake is van financiële gevolgen door het
vaststellen van de nieuwe strategie. Immers de financiële uitgangspunten in
de strategie zelf, zoals de gewenste ratio’s, de rating en het dividendbeleid,
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wijzigen niet ten opzicht van de huidige strategie. De impact op de
financiële situatie van het bedrijf wordt veroorzaakt door het methodebesluit
van de ACM. Hier hebben het bedrijf zelf en de aandeelhouders geen
invloed op. Er worden door het bedrijf wel maatregelen genomen om het
bedrijfsresultaat op een redelijk niveau te houden en de aandeelhouders
een redelijk rendement te kunnen blijven bieden.
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We denken ook dat de inhoudelijke koers van het bedrijf niet substantieel
verandert. Er blijft veel focus liggen op het voeren van excellent netbeheer,
net als in de huidige strategie. Het grootste verschil met de huidige strategie
is dat er in de nieuwe strategie het versnellen van de energietransitie
expliciet als doel is opgenomen. Dit is een strategie waarmee het bedrijf
zich op een flexibele manier voorbereidt op de mogelijke wijzigingen die de
energietransitie met zich mee brengt en is daarmee nodig om ook op lange
termijn een excellente netbeheerder te kunnen zijn.
2. Er is gevraagd naar de bronnen voor de huidige biogas-productie binnen
het verzorgingsgebied van Enexis.
Er mag alleen groen gas ingevoed worden in het netwerk. Dat is bio gas dat
aan de specificaties van aardgas voldoet.
De bronnen voor de huidige groengas-productie binnen het
verzorgingsgebied van Enexis zijn:
•
Restanten van suikerbieten
•
Afvalverwerking (stortgas)
•
Groente- Fruit- en Tuinafval
•
Rioolwaterzuivering
•
Organische afvalstoffen en mest
3. Vaststelling strategie
In de algemene vergadering van aandeelhouders dient de strategie met een
absolute meerderheid te worden vastgesteld.
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