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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Via deze Statenmededeling worden uw Staten geïnformeerd over het besluit dat
vrijdag 21 juni 2019 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)
Brabant water N.V. is genomen inzake het TWM-dossier. Dit besluit houdt in dat
de AvA instemt met de bestuurlijke vaststellingsovereenkomst die via een
minnelijke oplossing tot stand is gekomen tussen Brabant Water en TWM.
Middels de bekrachtiging van het akkoord door de AvA is er een einde gekomen
aan een bijna 17 jaar lopend dossier.
Aanleiding
De oorsprong van het zogenoemde TWM-dossier gaat in zijn basis terug tot
1992. I.v.m. hogere wetgeving heeft een gedwongen overname van TWM door
Brabant Water plaatsgevonden. De vraag die bleef openstaan was welke
schadeloosstelling Brabant Water daarvoor moest betalen aan de
aandeelhouders van TWM. Door de jaren heen bleek het, in de diverse
bestuurlijke samenstellingen van beide zijden, steeds niet mogelijk tot een
minnelijke oplossing te komen. Om die reden is vanaf 2007 de zaak aanhangig
gemaakt bij de Rechtbank, die vervolgens een Commissie van Deskundigen heeft
ingesteld om haar te adviseren.
Op basis van tussenvonnissen van deze Rechtbank alsmede (ontwerp)rapportages van deze Commissie van Deskundigen zijn door Brabant Water op
diverse momenten reeds voorschotten verstrekt. De Provinciale Staten zijn
hierover steeds op hoofdlijnen geïnformeerd, dit middels de reguliere P&Ccyclus.

Bevoegdheid
De provincie Noord-Brabant is met 31,6% van de aandelen de grootste
aandeelhouder in de N.V. Brabant Water. De provincie heeft stemrecht bij de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Kernboodschap
Eind 2017 heeft de Commissie van Deskundigen door middel van een (ontwerp)rapport aanvullende duidelijkheid verschaft, zodat het mogelijk bleek het traject
vanaf dat moment minnelijk te vervolgen. Een en ander heeft geresulteerd in de
bestuurlijke vaststellingsovereenkomst die alleszins redelijk te noemen is.
De volgende invalshoeken zijn bij de beoordeling van de Bestuursovereenkomst
in beschouwing genomen:
1. Het gevolgde proces tijdens de minnelijke onderhandelingen;
2. De (inmiddels lange) looptijd van het dossier;
3. De (additionele) financiële gevolgen voor Brabant Water voor de
exploitatiejaren 2018 en 2019;
4. De afbreukrisico's voor Brabant Water bij eventuele voortzetting van het
juridische traject;
5. Aspecten van redelijkheid en billijkheid.
Op basis van deze beoordeling heeft de AvA 21 juni 2019 ingestemd met de
bereikte Bestuursovereenkomst. Ook de Raad van Commissarissen van Brabant
Water alsmede die van TWM zijn in een eerder stadium akkoord gegaan met de
Bestuursovereenkomst.
Financiële consequenties
Dankzij de reeds in het verleden verstrekte voorschotten kunnen de financiële
effecten voor 2018 geheel gedekt worden uit het behaalde bedrijfsresultaat van
dat jaar. Voor 2019 en verdere jaren zijn de effecten zelfs marginaal te noemen.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Brabant Water voert het woord over de bestuurlijke vaststellingsovereenkomst
tussen Brabant Water en TWM.
Vervolg
Nu ook de AvA met het akkoord heeft ingestemd gaan de beide partijen (TWM
en Brabant Water) na de zomer gezamenlijk de Rechtbank verzoeken om het
vonnis te wijzen conform de Bestuursovereenkomst. Ervan uitgaande dat de
Rechtbank dit verzoek inwilligt, kan daarmee de procedure beëindigd worden en
is er voor beide partijen finale kwijting.
Bijlagen
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N.v.t.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

PS: 4543417

Programmamanager: de heer N.J. Sluiter, (073) 681 20 11, nsluiter@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer P.J. Kuilman, (073) 681 26 98, pkuilman@brabant.nl.
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