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Amendement
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 juni 2020,
behandelend het Statenvoorstel 37/20 over Procedure wensen 8*. bedenkingen en instemming
Aandeelhouderslening Enexis;
besluiten, dat de volgende tekst in het herzien ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt geschrapt
(tweede besluitpunt): "Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en
bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167, lid 4 van de Provinciewet, met betrekking tot het
voornemen van Gedeputeerde Staten om in 2020 in meerdere tranches een hybride converteerbare
aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis met een bandbreedte van minimaal C 150 miljoen en
maximaal C225 miljoen."
en te vervangen door:
"Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij de wens hebben dat Enexis als opdracht
meegegeven wordt ook de aardgasinfrastructuur voldoende te behouden, als bedoeld in artikel 167, lid 4
van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten om in 2020 in meerdere
tranches een hybride converteerbare aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis met een
bandbreedte van minimaal C 150 miljoen en maximaal C225 miljoen."
Toelichting:
Het stuk stelt: De benodigde extra investeringen kunnen op een verantwoorde wijze gefinancierd worden
waardoor de leveringszekerheid aan huishoudens en bedrijven gegarandeerd blijft. Om die
leveringszekerheid te garanderen is het van belang dat de infrastructuur die we hebben, weten te
behouden.
Tevens vinden we dat burgers zoveel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen wat voor energie zij afnemen.
Dat alle energievormen, zoals ook afgesproken in het bestuursakkoord, haalbaar, betaalbaar en met
draagvlak moeten zijn en er keuzes tussen energievormen mogelijk moeten blijven.
Ons Amendement vraagt dan ook aan GS voor Noord-Brabant, als grootaandeelhouder van Enexis, erop toe
te zien dat bij alle infrastructurele projecten ook het gasnet in stand wordt gehouden. Om zo te zorgen dat
in ieder geval v.w.b. de infrastructuur, de burgers zelf de keuze hebben niet van het gas te gaan en de
infrastructuur voor toekomstige innovatieve energievormen gebruikt kan worden.
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