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Pre-adviesnr. 38
Agendapunt
Onderwerp Verkoop aandelen Nuon door 

Houdstermaatschappij EZW

Middenbeemster, 12 mei 2009

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor uw wensen en bedenkingen in te dienen in verband met ons 
voornemen om in te stemmen met de verkoop van de aandelen Nuon door de NV 
Houdstermaatschappij EZW.

> toelichting
De NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (hierna EZW) heeft ons 
informatie gestuurd over de aangekondigde transactie tussen Nuon PLB en Vattenfall. 
Hierover is in de media ook al het een en ander meegedeeld. 
In het kort komt het er op neer dat Nuon een partnerschap aangaat met Vattenfall. 
Dit houdt in dat Vattenfall onmiddellijk (dat wil zeggen per 1 juli 2009) 49% van het 
aandelenkapitaal van Nuon verwerft. Gedurende de komende 6 jaar wordt het 
resterende belang van Nuon door Vattenfall overgenomen (15% op 1 juli 2011, 15% op 1 
juli 2013 en 21% op 1 juli 2015).
EZW is een kleine aandeelhouder van Nuon; het aandelenbezit van EZW is 1,77% van het 
totaal. 
EZW krijgt dus jaarlijks een dividenduitkering van Nuon. 
De gemeente Beemster neemt deel in het EZW en krijgt op die manier een gedeelte van 
de dividenduitkering die EZW van Nuon ontvangt. Het aandeel van Beemster in EZW is 
tamelijk beperkt, 3.128 van de 108.766, dat is 2,875%. Ondanks deze geringe percentages 
gaat het om grote bedragen: per 1 juli a.s. ontvangt EZW € 79,4 miljoen. Hiervan zal 2,875% 
voor Beemster zijn, dat is € 2.282.750. In 2011 komt € 26,2 miljoen naar EZW, waarvan € 
753.250 voor Beemster, in 2013 € 26,2 miljoen naar EZW, waarvan € 753.250 voor Beemster 
en in 2015 € 36,7 miljoen naar EZW, waarvan €1.055.125 voor Beemster. Beemster ontvangt 
in totaal € 4.844.375. 
Tot 1 juli 2015 wordt ook nog dividend uitgekeerd voor het resterende aandelenbezit.

Voor een goed begrip: Niet het hele bedrijf Nuon is in deze overdracht inbegrepen. Nuon 
is gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf 
(Alliander) blijft in overheidshanden. Dit betekent dat Beemster, via het EZW, nog wel 
dividenduitkeringen van het netwerkbedrijf blijft ontvangen. Volgens informatie gaat dat 
om ongeveer € 75.000 per jaar.
Na 2015 krijgen we geen dividend meer van het productie- en leveringsbedrijf.
EZW stelt in de brief van 22 april 2009 voor om in te stemmen met de transactie tussen 
Nuon en Vattenfall. In de brief staat een uitgebreide toelichting op dit standpunt. 
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EZW geeft in de brief aan dat men er de voorkeur aan geeft dat alle gemeenten 
instemmen met de transactie. Ook in de Algemene vergaderingen van Aandeelhouders 
van Nuon is van dit uitgangspunt uitgegaan; verkoop met inachtneming van het samen 
uit, samen thuis principe.

Hoe gaan we nu verder?
Wij hebben in principe besloten om in te stemmen met de transactie tussen Nuon en 
Vattenfall. 
Dit standpunt moet uiterlijk op 15 juni 2009 aan EZW worden medegedeeld. 
Voor de instemming met deze transactie volstaat een besluit van het college. Eén van de 
bevoegdheden van het college volgens artikel 160 van de Gemeentewet is het besluiten 
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente. 
Op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet geeft het college de raad vooraf 
inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid, indien de raad daarom verzoekt 
of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het 
laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is 
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Twee leden van uw raad hebben laten weten dit onderwerp in een openbare 
raadsvergadering te willen bespreken. Daarom leggen wij u dit principebesluit voor. 

In de raadsportefeuille liggen de volgende stukken voor u ter inzage:
- De brief van EZW d.d. 22 april 2009.
- Transactie verloop verkoop en levering aandelen A in N.V. Nuon Energy.
- Betalingsschema aandeelhouders.
- Een kopie van een aantal artikelen van de Gemeentewet. Artikel 160 en 169 zijn van 

belang.

> juridische consequenties
De voorgestelde procedure is in overeenstemming met de bepalingen in de 
Gemeentewet.

> financiële consequenties 
De opbrengsten van de transactie worden in eerste instantie ten gunste van de 
exploitatierekening verantwoord. Wij zullen uw raad bij het vaststellen van de jaarrekening 
voorstellen om deze bedragen aan de algemene reserve toe te voegen. 
Dit betekent dat de algemene reserve in de komende jaren zal toenemen.
Daar tegenover staat een verlaging van de dividenduitkering van EZW.
In de begroting 2009 en de meerjarenraming is een dividenduitkering van EZW 
opgenomen van € 175.000. In het voorgaande is aangegeven, dat we de uitkering van 
het netwerkbedrijf, geschat op € 75.000, blijven ontvangen. In de jaren tussen 2009 en 2015 
krijgen we ook nog dividend over het nog niet verkochte gedeelte van de aandelen in 
het productie- en leveringsbedrijf. Na 2015 ontvangen we hiervoor geen dividend meer.
Op termijn krijgen we te maken met een lagere dividenduitkering van € 100.000. Overigens 
valt wel te verwachten, dat het renteresultaat door deze transactie zal stijgen. We hoeven 
immers minder ‘vreemd geld’ aan te trekken. Wij verwachten, dat de lagere 
dividenduitkering door het hogere renteresultaat wordt gecompenseerd.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,
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H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


