Verzoek om themabijeenkomst aan agendavergadering
Datum:
Indiener(s):
Naam en telefoonnummer contactpersoon:

29 april 2020
Gedeputeerde Van Merrienboer
Patrick Kuilman 06 18 30 31 78

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

Verstrekken Hybride Converteerbare Aandeelhouderslening aan Enexis.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Doel van de bijeenkomst is dat Statenleden zowel geïnformeerd worden als een oordeel kunnen vormen
over:


Het voornemen van het verstrekken van een aandeelhouderslening van in totaal € 500 miljoen aan
Enexis;



Het bedrag dat de provincie Noord-Brabant als grootste aandeelhouder wenst bij te dragen aan
deze lening (€ 150 tot € 225 miljoen);



Het maatschappelijk nut van het verstrekken van een lening;



De risico’s van het wel én niet verstrekken van een lening aan Enexis;



De keuze en aard van het financieringsinstrument met de bijbehorende voor- en nadelen;



Het verwachte rendement van de hybride converteerbare aandeelhouderslening;



Het doorlopen proces met Enexis, de medeaandeelhouders en het financieel adviesbureau die de 5
provincies heeft ondersteund (Zanders Financial Services).

3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Gezien de omvang van de lening, de keuze van het financieringsinstrument dat verder reikt dan de
Verordening Treasury en het maatschappelijk belang is het belangrijk dat de Statenleden met betrekking tot
dit integrale vraagstuk goed worden geïnformeerd ten behoeve van de bespreking van het Statenvoorstel op
12 juni 2020.
Zowel Enexis als Zanders Financial Services zijn bereid om op een Statendag de Statenleden te informeren
over de achtergronden van het financieringsverzoek (Enexis) en de mogelijke financiële risico’s (Zanders).
Uiteraard zijn ook de gedeputeerde, de ambtelijke opdrachtnemers en treasurer bereid om het
Statenvoorstel nader toe te lichten. Tijdens de Themabijeenkomst krijgen de Statenleden voldoende
gelegenheid om vragen te stellen.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
Oordeelsvormend

☐
☒Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Naar verwachting staat het Statenvoorstel vrijdag 12 juni 2020 ter besluitvorming geagendeerd in PS. Als de
PS-Procedurevergadering van 18 mei 2020 instemt met een Themabijeenkomst over het verstrekken van een

hybride converteerbare aandeelhouderslening dan kan vrijdag 29 mei 2020 de themabijeenkomst hierover
plaatsvinden.
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