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Onderwerp: Raadsbrief verzoek versterking eigen vermogen Enexis 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Samenvatting 
Enexis is verantwoordelijk voor de vitale energie-infrastructuur in onze gemeente. 
De impact van de energietransitie en het Klimaatakkoord op Enexis is groot. Enexis doet een 
beroep op de gemeente als aandeelhouder om Enexis te steunen bij de uitvoering van haar 
publieke taak in het kader van de energiedistributie. In dat verband verzoekt Enexis om een 
lening ter grootte van € 474.726. Wij zijn voornemens de lening te verstrekken. 

Inleiding 
Enexis heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een veilig, betaalbaar en 
betrouwbaar energienetwerk. Enexis zal in toenemende mate het net moeten uitbreiden en 
verzwaren voor de decentrale energieopwekking en om het toenemend elektriciteitsverbruik te 
faciliteren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verdere digitalisering/ cybersecurity zoals past bij 
vitale infrastructuur. 
 
Op basis van de huidige inzichten en berekeningen gaat Enexis tot en met 2030 uit van extra 
investeringen van in totaal circa € 1,9 miljard. 

Voor de financiering van deze groei tot 2030 is in het voorjaar 2020 samen met de 
Aandeelhouderscommissie gewerkt aan een weloverwogen financieringsarrangement. Hierbij 
heeft Enexis haar aandeelhouders nodig. Aan de aandeelhouders vraagt Enexis een bijdrage in de 
vorm van een flexibel instrument: een converteerbare hybride lening ter grootte van € 500 
miljoen. Naar rato van ons aandelenbezit van 142.116 aandelen in Enexis Holding N.V. (belang 
van 0,0949%) is hiermee een bedrag gemoeid van € 474.726. 
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Intekening 

De intekening op de lening is in 2 tranches verdeeld. De 1e is afgerond op 15 juli 2020. De 
gemeente Midden-Groningen heeft daar vanwege de financiële positie van de gemeente geen 
gebruik van gemaakt. De 2e tranche sluit op 16 november 2020. De intekening op de 1e tranche 
heeft er niet in geresulteerd dat er op de € 500 miljoen volledig is ingetekend. Aan de 
aandeelhouders die geen gebruik hebben gemaakt van de 1e tranche wordt de mogelijkheid 
geboden om deel te nemen aan de 2e tranche. Nu er een beter zicht is op de financiële positie 
van de gemeente zijn wij voornemens in te tekenen op de 2e tranche. 
 
Risico  
Er is een klein risico dat als Enexis niet het gewenste bedrag bijeen kan halen dat dan de 
aandeelhouders op basis van de gevraagde deelname/lening worden aangesproken door middel 
van een aandelenemissie. Het totaal aandeel verwatert dan een beetje, terwijl het eigen 
vermogen van Enexis wordt verhoogd. Enexis probeert in dat geval de “verwatering” te 
verkleinen ofwel geheel “neutraal” te laten verlopen door de emissie in verhouding van de 
huidige aandelen toe te delen. 
 
Rentevergoeding op de lening 
De rentevergoeding voor de lening is marktconform en wordt bepaald door een onafhankelijke 
deskundige, namelijk Deloitte. Voor de 1e tranche is de rentevergoeding vastgesteld op 2,18%.  
 
Voorstel 
Het college is voornemens om voor de sluitingsdatum van 16 november 2020 in te tekenen op de 2e 
tranche. Uit hoofde van de Financiële verordening besluit het college niet eerder over:  

- het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000; en 
- het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen; 

dan nadat de raad is geïnformeerd en in de gelegenheid is gesteld zijn gevoelens kenbaar te 
maken. 
 
In de raadscommissie van 12 november 2020 wordt u in de gelegenheid gesteld om uw op- en 
aanmerkingen kenbaar te maken. 
 
Overwegingen college om deel te nemen aan 2e tranche 

1. Bijdrage te leveren aan de invulling van de energietransitie en het Klimaatakkoord; 
2. Versterking van de financiële positie van Enexis draagt bij aan de publieke taak van 

energiedistributie; 

3. Het financieel risico op deelname is zeer beperkt en de afweging om wel of niet in te gaan 
op het verzoek zit vooral in de wil al dan niet mee te werken aan de klimaatopgave van 
Enexis.  

4. De effecten van de voorgestelde transactie hebben op de solvabiliteit, het 
weerstandsvermogen en daarmee -ratio, nauwelijks of geen invloed ook wordt een 
eventuele verkoop van de aandelen door het uitstaan van de lening niet belemmerd. 

5. De te verwachten rentevergoeding op de lening – uitgaande van de vastgestelde 
rentevergoeding op de 1e tranche van 2,18% - dekt de interne rentekosten (1,2% 2020 en 1% 
2021) voor de financiering van de te verstrekken lening; 
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6. Mocht het totaal van de intekening van de 1e + 2e tranche niet het verwachte resultaat 
hebben van € 500 miljoen dan bestaat de mogelijkheid dat de lening wordt omgezet in 
aandelen Enexis. In dat geval verwatert de waarde van het aandelenbezit niet omdat de 
conversie geschiedt naar rato van het aandelenbezit. 
 

 
Tijdsplanning 
1. 3 november 2020 voorgenomen besluit college wel/geen deelname 2e tranche; 
2. 3 november 2020 verzenden raadsbrief; 
3. 12 november 2020 commissievergadering: op- en aanmerkingen voornemen college om deel 

te nemen aan 2e tranche; 
4. 16 november 2020 aanmelden bij Enexis; 
5. 23 november 2020 bevestigt Enexis omvang van de storten lening; 
6. 26 november 2020 wordt rentevergoeding vastgesteld, dan berekening netto kosten/baten; 
7. 30 november 2020 storting bedrag lening; 
8. 17 december 2020 in gemeenteraad begrotingswijziging 2e tranche. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


