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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009, nummer 54; 
 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
 

1. Met inachtneming van de door de Gemeenteraad geuite wensen en bedenkingen, met instemming 
kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Burgemeester en Wethouders om als verkoper 
partij te worden bij, en om als zodanig toe te treden tot de Offer, Sale and Purchase Agreement 
tussen Essent N.V. en RWE AG d.d. 20 februari 2009 waarmee de gemeente haar aandelen in 
Essent  NV aanbiedt en verkoopt aan RWE, een aandeel in de Bruglening neemt (al dan niet via 
deelneming in een Vennootschap die deze Bruglening gaat houden) en de aandelen gaat houden 
van Essent Milieu Holding B.V., een vennootschap die ófwel het milieubedrijf van Essent houdt, 
ófwel, indien dit reeds is verkocht aan een externe partij, nog houder is van een deel van de 
verkoopopbrengst van deze verkoop; 

2. Met inachtneming van de door de Gemeenteraad geuite wensen en bedenkingen, met instemming 
kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Burgemeester en Wethouders om aandelen te 
gaan houden in Enexis Holding N.V., de houdstermaatschappij van het netwerkbedrijf Enexis. 

3. Met inachtneming van de door de Gemeenteraad geuite wensen en bedenkingen, met instemming 
kennis te nemen van het voorgenomen besluit van Burgemeester en Wethouders om het 
aandeelhouderschap in een aantal - ten gevolge van de splitsing van Essent NV noodzakelijk 
geworden en bij de transactie zoals hierboven onder besluit 1 genoemd gebruikelijke – 
rechtspersonen, te weten Maastricht Vennootschap, Essent Milieu Holding B.V., EPZ 
Vennootschap (er van uitgaande dat zij slechts de juridische eigendom van het EPZ-belang houdt), 
CBL Vennootschap, Zekerheid Vennootschap, Bruglening Vennootschap en Claim Staat 
Vennootschap. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 april 2009. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman  


