
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt: 6

Onderwerp: Verzoek versterken eigen vermogen Enexis

Datum: 21 juli 2020

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1136

Informant: H. de Wit
h.dewit@dalfsen.nl
(0529) 8952

Voorstel:
1. Dat het verstrekken van een converteerbare hybride lening van € 216.000 overeenkomstig het 

verzoek van Enexis Holding N.V. van 15 april 2020 (20AHL170) passend is in het kader van de 
uitoefening van de publieke taak van de gemeente Dalfsen.

2. Geen wensen en/of bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voorgenomen besluit 
van het college in te gaan op het verzoek van Enexis Holding N.V..



                                                                       

Inleiding: 
Enexis doet een beroep op de gemeente Dalfsen als aandeelhouder om op te treden als mede-
financier van nieuwe investeringen in de energie-infrastructuur.

Op 15 april 2020 is het verzoek ontvangen van Enexis Holding N.V. (verder: "Enexis") om aan Enexis 
een lening beschikbaar te stellen, in totaal voor alle aandeelhouders samen € 500 miljoen. De lening 
is bedoeld als medefinanciering van de investeringen van € 1,9 miljard in het energienetwerk van 
Enexis tot 2030. De hoogte van het deel van de gemeente Dalfsen van de lening wordt wat Enexis 
betreft bij voorkeur bepaald naar rato van het aandelenbezit. Dalfsen beschikt over 64.662 aandelen 
in Enexis. Dit is 0,0432%. Het concrete verzoek betekent zodoende een lening ter grootte van 
€ 216.000. Er zijn twee inschrijfmomenten: 29 juli en 30 november 2020.

Ons college heeft op 21 juli het voornemen vastgesteld in te stemmen met het verzoek van Enexis 
Holding N.V. van 15 april 2020. Het verstrekken van dit vermogen behoort tot de bevoegdheden van 
ons college.

Art. 7 van de financiële verordening bepaalt echter dat “Het college besluit niet over het verstrekken 
van kapitaal aan instellingen en ondernemingen dan nadat de raad is geïnformeerd over het 
voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 
college te brengen.” 

In de uitvoeringsregels treasury staat (art. 1 en 2) dat “het verstrekken van leningen, waarborgen, 
garanties en het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen uitsluitend kan 
plaatsvinden ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak; dat de gemeenteraad de omvang 
van de publieke taak bepaalt; en dat er geen kapitaal aan instellingen en ondernemingen wordt 
verstrekt slechts nadat de gemeenteraad hierover is gehoord.”

Het onderhavige voorstel aan uw raad is bedoeld uw raad de gelegenheid te geven de besluiten op 
grond van de verordening en van de uitvoeringsregels te nemen.
 
Argumenten:
1. In de “Uitgangspunten publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018” heeft uw raad 

vastgesteld de criteria voor het toepassing zijn van het begrip “publieke taak”. Het verstrekken van 
de lening aan Enexis moet daar aan voldoen.

Art. 3: Indien voldaan wordt aan onderstaande criteria is sprake van een publieke taak: 
1. De aanvraag sluit aan op door de gemeenteraad van Dalfsen vastgestelde prioriteiten, 

vastgelegd met een specifiek besluit, kadernota, of beleidsplan;
2. Het initiatief of de investering waarvoor een garantie of lening wordt aangevraagd, wordt 

fysiek in de gemeente Dalfsen gerealiseerd;
3. De aanvrager dient een rechtsvorm zonder winstoogmerk te hebben. Het ontbreken van een 

winstoogmerk is een indicatie voor een publieke taak;
4. De te financieren zaken moeten essentieel zijn voor het voortbestaan of het in voldoende 

mate kunnen functioneren van de aanvrager (functionaliteitscriterium);
5. De te financieren zaken moeten in overwegende mate ten goede komen aan de inwoners van 

de gemeente Dalfsen.

Enexis is verantwoordelijk voor de vitale energie-infrastructuur in ook de gemeente Dalfsen. 
Enexis wordt geconfronteerd met de impact van de energietransitie en het Klimaatakkoord.

De energietransitie, het Klimaatakkoord en de uitvoering daarvan in de Regionale Energie 
Strategie waarin onder andere de locaties voor decentrale energieopwekking worden bepaald, 
behoren tot de publieke taak van de gemeente Dalfsen. Om die reden vindt ons college het 
ingaan op het verzoek van Enexis van 15 april 2020 een verantwoordelijkheid van de gemeente 
en behorende tot onze publieke taak.



                                                                       

2. Voordat ons college definitief kan besluiten in te gaan op het verzoek van Enexis, moet voldaan 
worden aan hetgeen is gesteld in de financiële verordening en in de uitvoeringsregels treasury.

Kanttekeningen
1. Het aandeel van Dalfsen in het geheel van de lening is gering. Andere overheden hebben 

aangegeven meer te willen lenen aan Enexis als aandeelhouders niet ingaan op het verzoek. Als 
Dalfsen niet deelneemt, komt daardoor de financiering van de investeringen niet in gevaar.

Alternatieven:
Uw raad kan wensen en bedenkingen aan het college meegeven bij het nemen van het definitieve 
besluit.

Duurzaamheid:
Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en 
betrouwbaar energienetwerk. Door de energietransitie en het Klimaatakkoord leidt dit tot extra 
investeringen en een extra financieringsnoodzaak.

Financiële consequenties:
De rentevergoeding voor de lening is marktconform en wordt bepaald door een onafhankelijke 
deskundige, namelijk Deloitte. Hiervoor heeft Deloitte een uitgebreide analyse gemaakt en de 
uitgangspunten uiteengezet hoe een marktpartij naar een marktconforme rente voor de lening kijkt. 
Deze uitgangspunten zijn gecontroleerd en beoordeeld door Bureau Zanders, de adviseur van de 
provinciale aandeelhouders. Op basis van deze uitgangspunten wordt de rente op de lening kort voor 
de startdatum vastgesteld. Op dit moment wordt een rentevergoeding verwacht van 2%, bij een lening 
van € 216.000 levert dat een bate op van € 4.000 per jaar.
De financiering van de lening vindt plaats uit interne financiering en levert daardoor geen directe 
externe financieringskosten op.

Communicatie:
- Bericht aan Enexis deelname tweede tranche

Vervolg:
Geen.

Bijlagen:
1.verzoek van Enexis Holding N.V. tot verstrekken van eigen vermogen van 15 april 2020 (kenmerk 
20AHL170); 
1a. bijlage A Achtergrondinformatie bij verzoek 15 april 2020; 
1b. bijlage B2 Enexis shareholder loan - uitleg 150420;
2. beantwoording vragen van gemeentelijke aandeelhouders over het verzoek, dd 8 mei 2020 
(kenmerk 20AHL12);

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, adjunct-gemeentesecretaris,
drs. E. van Lente W. Guldemond



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2020, nummer 1136;

gelet op artikel 3 van de Uitgangspunten publieke taak garanties en leningen gemeente Dalfsen 2018;

b e s l u i t :

1. Dat het verstrekken van een converteerbare hybride lening van € 216.000 overeenkomstig het 
verzoek van Enexis Holding N.V. van 15 april 2020 (20AHL170) passend is in het kader van de 
uitoefening van de publieke taak van de gemeente Dalfsen; 

2. Geen wensen en/of bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het voorgenomen 
besluit van het college in te gaan op het verzoek van Enexis Holding N.V..

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
28 september 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


