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RAAMOVEREENKOMST
De ondergetekenden:

1.

de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen
handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Twence Beheer B.V., met zetel te Enschede,
kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30 (handelsregister
08090503),
Twence Beheer B.V. hierna te noemen: Twence Beheer;

2.

de heer Johannes Theodorus Petrus Maria Rooijakkers, wonende te Dalfsen, te
dezen handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Twence B.V., met zetel te Enschede,
kantoorhoudende 7554 RT Hengelo, Boldershoekweg 51 (handelsregister
08090697),
Twence B.V. hierna te noemen: Twence;

3.

de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen
handelend als voorzitter van de gemeenschappelijke regeling:
Regio Twente, kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30
(handelsregister 08195873),
gemeenschappelijke regeling Regio Twente hierna te noemen: Regio Twente;

4.

de heer • te dezen handelend als gevolmachtigde van:
a. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
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burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 EK Almelo, Stadhuisplein 1
(handelsregister 08214858);
b. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Borne,
c. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Dinkelland;
d. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Enschede, kantoorhoudende 7514 AD Enschede,
Hengelosestraat 51 (handelsregister 08215195);
e. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende 7471 DK Goor, De
Hofte 7 (handelsregister 08215304);
f. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Haaksbergen;
g. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Hellendoorn, kantoorhoudende 7442 MA Hellendoorn,
Willem Alexanderstraat 7 (handelsregister 08221859);
h. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Hengelo, kantoorhoudende 7551 EC Hengelo, Burgemeester
Jansenplein 1 (handelsregister 08218146);
i. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Losser;
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j. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Oldenzaal, kantoorhoudende 7571 CD Oldenzaal,
Ganzenmarkt 1 (handelsregister 08224234);
k. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Rijssen-Holten;
l. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Tubbergen, kantoorhoudende 7651 CV Tubbergen,
Raadhuisplein 1 (handelsregister 08215565);
m. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Twenterand, kantoorhoudende 7671 GS Vriezenveen,
Manitobaplein 1 (handelsregister 08215207);
n. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Wierden;
o. de heer/mevrouw wonende te •, te dezen handelend als
burgemeester/schriftelijk gevolmachtigde van:
de Gemeente Berkelland,
de onder a. tot en met o. genoemde gemeenten worden verder aangeduid met
“aandeelhouders G”.
de volmachten van de onder • genoemde gemeenten blijken uit notarieel
gewaarmerkte volmachten (inclusief legalisatie en verklaring WWFT)

overwegen:
a. Regio Twente heeft op 14 oktober 2009 het strategisch plan en herziening
aandeelhouderschap Twence vastgesteld, hierna te noemen: Strategisch Plan.
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De Regioraad van Regio Twente heeft op 11 mei 2011 naar aanleiding van de
brief van 14 september 2009 van het Dagelijks Bestuur besloten bij de
uitwerking van de “Agenda van Twente” te opteren voor de hierna genoemde
“tijdelijk winstdelende aandelen”, ook wel aangeduid met “t.w.p. aandelen”.
Voormelde brief wordt in kopie aan de Raamovereenkomst gehecht;

b. Regio Twente en Aandeelhouders G zijn overeengekomen dat de aandelen in
het kapitaal van Twence – met uitzondering van na te melden aandelen –
overgaan op de Aandeelhouders G;

c. In verband met deze overgang wensen partijen in deze overeenkomst nadere
regelingen te treffen welke tot de voorgenomen overgang zullen leiden en
welke na die overgang tot stand worden gebracht;

d. Bij deze overeenkomst (verder ook aan te duiden met: Raamovereenkomst)
worden eerder gemelde regelingen aangeduid en worden volmachten verleend
die tot de nadere regelingen leiden;
e. Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft besloten conform hetgeen in de
notulen de dato • is opgenomen welke besluitvorming toereikend is voor de
uitvoering voor de in deze Raamovereenkomst opgenomen besluiten en
rechtshandelingen inclusief de uitkering van de gewone aandelen die Regio
Twente in Twence (zal houden/houdt) aan de Aandeelhouders G. Het besluit
tot uitgifte is genomen onder de opschortende voorwaarde van ondertekening
van de Raamovereenkomst door alle betrokken partijen bij de
Raamovereenkomst;
f. De Aandeelhouders G hebben besluiten genomen overeenkomstig de bij hen
geldende interne voorschriften, waarvan blijkt uit de aan deze
Raamovereenkomst gevoegde bijlagen. De gedeputeerde staten van de
provincies Overijssel en Gelderland hebben hun goedkeuring gehecht aan de
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verkrijgingen van aandelen door de Aandeelhouders G (althans door de
gemeente(n) die onder hun bevoegdheid vallen).

g. De raden van commissarissen van Twence Beheer en Twence hebben besluiten
genomen welke zijn vereist voor de besluiten en rechtshandelingen in deze
Raamovereenkomst opgenomen.
h. De gemeente Berkelland heeft met Regio Twente een specifieke regeling
getroffen in verband met de opbrengsten die Regio Twente verkrijgt op
aandelen die Regio Twente behoudt in het kapitaal van de Vennootschap.

Komen partijen als volgt overeen:
1.

Stappenplan

In het kader van de beoogde aandeelhoudersstructuur en de rechtsverhouding
tussen partijen worden in na te melden volgorde de na te melden besluiten en
rechtshandelingen genomen:
1. ten eerste
de algemene vergadering van aandeelhouders van Twence neemt op •
besluiten tot ondermeer statutenwijziging van Twence bij welke
statutenwijziging ondermeer de doelstelling van Twence wordt gewijzigd, de
kwaliteitseis voor aandeelhouders wordt aangescherpt (zie artikel 4 akte van
statutenwijziging), een nieuwe onderverdeling van het aandelenkapitaal plaats
heeft, een wijziging van de bestuursbevoegdheid optreedt, de winstverdeling
wordt aangepast en meer algemene wijzigingen worden doorgevoerd, zoals
uitgewerkt in de concept akte van statutenwijziging (bijlage 1). De concept
notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van Twence worden
als bijlage 1 aan de Raamovereenkomst gehecht.
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2. ten tweede
De partijen bij deze Raamovereenkomst gaan op • met Attero een
aandeelhoudersovereenkomst aan, waarbij de eerder met Attero gesloten
aandeelhoudersovereenkomst wordt aangepast en in welke kader de eerder op
Twence Beheer rustende rechten en verplichtingen overgaan op Regio Twente
en de Aandeelhouders G. In bedoelde overeenkomst geeft Attero formeel
toestemming voor de in deze overeenkomst gemelde rechtshandelingen; Het
concept van de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst tussen de partijen bij
deze overeenkomst en Attero wordt als bijlage 2 aan de Raamovereenkomst
gehecht.
3. ten derde

Twence Beheer draagt, ten titel van dividenduitkering, haar aandelen in
Twence over aan Regio Twente. De datum van overdracht is die waarop na te
melden statutenwijziging van Twence van kracht wordt. De concept akte van
levering wordt als bijlage 3 aan de Raamovereenkomst gehecht.
4. ten vierde
Twence wijzigt haar statuten conform de concept akte van statutenwijziging
(bijlage 4 bij deze overeenkomst), onverwijld nadat door het Ministerie van
Justitie een verklaring van geen bezwaar op het ontwerp van de akte is
afgegeven. Ten gevolge van de statutenwijziging worden aandelen “gesplitst”
en zal het aandelenkapitaal als volgt worden gehouden en zijn verdeeld:
-

Attero 150.000 cumulatief preferente aandelen;

-

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 30.969 gewone
Aandelen serie B en 31 tijdelijk-winstdelende-preferente aandelen;

-

Regio Twente 818.181 gewone aandelen serie A en 819
tijdelijk-winstdelende-preferente aandelen,
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5. ten vijfde
Regio Twente draagt ten titel van uitkering in natura aan de Aandeelhouders G
over de door haar gehouden 818.181 gewone aandelen in het kapitaal van
Twence. De verkrijging door de Aandeelhouders G zal geschieden op basis
van het inwoneraantal zoals nader uiteengezet in het
Strategisch Plan en rekening houdend met de bijzonderheden als in het
strategisch rapport aangegeven ten aanzien van de gemeenten Berkelland en
Rijssen-Holten voor na te melden aantallen, overeenkomstig de concept akte
van levering welke als bijlage 5 aan deze Raamovereenkomst wordt gehecht.
De dag van overdracht is de dag waarop de onder sub 4 vermelde
statutenwijziging van kracht wordt.

6. ten zesde
Partijen bij deze Raamovereenkomst gaan op de onder sub 5 bedoelde datum
een aandeelhoudersovereenkomst aan, waarin de onderlinge rechten en
plichten van de Aandeelhouders G onderling en van de Aandeelhouders G en
Regio Twente jegens Twence zijn verwerkt. De aandeelhoudersovereenkomst
wordt in concept als bijlage 6 aan deze Raamovereenkomst gehecht.
Partijen komen nadrukkelijk overeen dat waar de statuten van Twence en de
aandeelhoudersovereenkomst strijdig zijn, de aandeelhoudersovereenkomst
voor zover juridisch mogelijk prevaleert.
7. ten zevende
Op de kortst mogelijke termijn na de in de Raamovereenkomst opgenomen
leveringen van aandelen in het kapitaal van Twence neemt Regio Twente het
besluit tot ontbinding van Twence Beheer. Eventuele rechten en
verplichtingen van Twence Beheer zullen verblijven bij respectievelijk
overgaan op en worden nagekomen door Regio Twente, zijnde enig
aandeelhouder van Twence Beheer.
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8. ten achtste
Partijen verklaren zich bekend met de inhoud van het “Afval aanlever- en
verwerkingscontract”, welk contract in april 1995 tussen Regio Twente en
AVI-Twente B.V. is gesloten.
Onderwerp van deze overeenkomst is ondermeer de verplichting van Regio
Twente om jaarlijks ten minste 220.000 ton afvalstoffen – in de zin van dit
contract – aan AVI Twente ter verwerking in de verbrandingsinstallatie op
“Boldershoek” aan te bieden.
Partijen constateren, dat dit Afval aanlever- en verwerkingscontract wordt
gecontinueerd ook nadat de gemeenten aandelen Twence van Regio Twente
hebben verworven.
Partijen constateren voorts dat zij in gevolge het in bepaalde in de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Twente gehouden zijn de hiervoor
bedoelde afvalstoffen aan Regio Twente ter verwerking bij AVI-Twente aan te
bieden.
Ten aanzien van de omvang van de verplichting van iedere gemeente om
afvalstoffen aan Regio Twente aan te bieden, hebben Regio Twente en de
gemeenten hun afspraken in een separate akte vastgelegd.
2.

Strategisch Plan

Partijen hebben kennis genomen van het Strategisch Plan en onderschrijven dit. De
Raamovereenkomst en de daarin genoemde rechtshandelingen worden door
partijen als de juiste en volledige uitwerking van het Strategisch Plan aangemerkt
met inachtneming van het volgende:
Overeenkomstig het besluit van de Regioraad de dato 11 mei 2011 van Regio
Twente zoals in de considerans onder a is verwoord, nemen partijen het besluit de
uitvoering van de “Agenda van Twente” te realiseren door de formalisering van de
zogenoemde “tijdelijke winstdelende aandelen” zoals nader uitgewerkt in deze
overeenkomst en de bijlagen bij deze overeenkomst, in het bijzonder de
statutenwijziging van Twence. Partijen eerbiedigen de met de gemeente Berkelland
gemaakte afspraak op de wijze als nader wordt verwoord in de als “ten zesde”
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aangeduide aandeelhoudersovereenkomst.
Partijen bij deze overeenkomst zullen alle zodanige (rechts-)handelingen
verrichten welke ter uitvoering van het Stappenplan verricht moeten worden en
onthouden zich van zodanige handelingen waardoor de in deze Raamovereenkomst
opgenomen handelingen niet of minder bezwaarlijk gerealiseerd kunnen worden.
3.

Volmachten

Partijen bij deze overeenkomst geven onherroepelijk volmacht aan de heer H.
Bolhaar en iedere medewerker van KienhuisHoving N.V. teneinde namens hen de
in artikel 1 (het Stappenplan) opgenomen rechtshandelingen aan te gaan en de
daartoe nodige documenten te ondertekenen overeenkomstig de bij partijen
bekende concepten.
De volmacht wordt verleend met de macht van substitutie. De gevolmachtigde en
degene die als substituut gevolmachtigde optreedt blijven bevoegd, ondanks het
feit dat de gevolmachtigde/gesubstitueerd gevolmachtigde voor meerdere partijen,
die elkaars wederpartij zijn of kunnen zijn, optreedt.
4.

Samenhang

De besluiten en rechtshandelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst
worden genomen respectievelijk verricht dienen in onderlinge samenhang te
worden gezien, zodat bij het niet kunnen uitvoeren van een voorgenomen besluit of
rechtshandeling ook andere besluiten en rechtshandelingen niet geëffectueerd
worden.
5.

Depot

Partijen bij deze Raamovereenkomst verlenen voorts volmacht aan • teneinde deze
Raamovereenkomst met bijlagen en de overige in de Raamovereenkomst
genoemde documenten onder berusting te brengen van mr. B.F. Wesseling (notaris
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bij KienhuisHoving te Enschede) teneinde aan een akte van depot te doen hechten.
Ieder van partijen bij deze Raamovereenkomst (doch geen ander) is steeds bevoegd
een afschrift van de akte van depot met bijlagen te verlangen.

6.

Ontbinding, rechtskeuze, werking

Partijen sluiten het recht om de Raamovereenkomst en in deze Raamovereenkomst
opgenomen nadere overeenkomsten te ontbinden nadrukkelijk uit.

Voor het geval ten aanzien van deze Raamovereenkomst of de overeenkomsten die
daaraan het gevolg zijn of de besluiten die in deze Raamovereenkomst zijn
vermeld geschillen ontstaan zullen partijen die geschillen beslechten door arbitrage
overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).
Arbiters zullen oordelen naar de regelen van het recht. Plaats van arbitrage bepalen
arbiters, doch dient te zijn gelegen binnen het werkgebied van Twence, gevormd in
dit opzicht door het grondgebeid van de Aandeelhouders G. Arbiters worden
aangewezen door het Nederlands Arbitrage Instituut. De voertaal is Nederlands.
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Aldus getekend.
de dato : _____________

de dato : ____________

_____________________

____________________

Twence Beheer B.V.

Twence B.V.

(P.E.J. den Oudsten)

(J.T.P.M. Rooijakkers)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

Regio Twente

namens Gemeente Almelo

(P.E.J. den Oudsten)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Borne

namens Gemeente Dinkelland

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Enschede

namens Gemeente Hof van Twente

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________
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_____________________

_______________________

namens Gemeente Haaksbergen

namens Gemeente Hellendoorn

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Hengelo

namens Gemeente Losser

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Oldenzaal

namens Gemeente Rijssen-Holten

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Tubbergen

namens Gemeente Twenterand

(•)

(•)

de dato: ______________

de dato: ______________

_____________________

_______________________

namens Gemeente Wierden

namens Gemeente Berkelland

(•)

(•)

