Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten
overdracht aandelen Twence
1
Nr
1.1

1.2

2
Nr
2.1
2.2

Algemeen
Vraag/opmerking
Besluitvorming binnen de gemeenten
vraagt om een eenduidige aanpak. Kan er
een modelvoorstel worden opgesteld.
Kan informatievoorziening aan provincies
gecoördineerd worden. Dit i.v.m.
goedkeuring door G.S.

Vraag/opmerking
Punt 1, bij ten eerste: kunnen de
kwaliteitseisen nader worden toegelicht.
Punt 1, bij ten tweede: is Attero volledig in
overheidshanden.

Welke afvalstoffen moeten verplicht bij
Twence worden aangeleverd.

2.4

Er moet eerst duidelijkheid over het
amendement van de Hof van Twente
(aanlevering biomassa) komen voordat de
overdracht van aandelen plaatsvindt.
Punt 1, bij ten vierde: Waarom worden
aan Regio Twente geen gecertificeerde
aandelen uitgegeven.

2.6

Regio Twente heeft al overleg met provincie
Overijssel gehad. Aan de provincie zijn alle
relevante documenten verstrekt en er is door de
provincie aangegeven wat er in het gemeentelijk
verzoek om goedkeuring moet staan. Op basis
daarvan maakt Regio Twente een model-brief
t.b.v. de gemeenten.

Raamovereenkomst

2.3

2.5

Antwoord
Regio Twente zorgt voor een modelvoorstel voor
college B&W en gemeenteraad.

Punt 1, bij ten vierde: is het invoeren van
tijdelijk-winstdelende-preferente aandelen
(ook wel gouden aandeel genoemd) niet
in strijd met het Strategisch plan.
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Antwoord
Deze staan in artikel 4 van de statutenwijziging.
De aandelen van Attero (voorheen Essent Milieu
BV) zijn volledig in handen van publiekrechtelijke
rechtspersonen. Wanneer dit niet meer het geval
dreigt te zijn heeft Attero een meldingsplicht aan
de overige aandeelhouders en moet Attero de
aandelen aan hen aanbieden tegen de nominale
waarde (derhalve € 150.000,=).
Het gaat om een voortzetting van hetgeen nu al
wordt aangeboden, te weten huishoudelijk afval
brandbaar en gft). Zie ook artikel 4, lid 2 van de
akte van statutenwijziging. Voor afvalbrengpunten
die in opdracht van de gemeente door een private
partij worden geëxploiteerd worden bestaande
contracten met derden over de levering van
huishoudelijk afval gerespecteerd. Indien een
contract afloopt is de betreffende gemeente
gehouden te regelen dat het huishoudelijk afval
naar Twence gaat.
Deze duidelijkheid moet uiteraard gegeven
worden, maar staat los van de documenten in het
kader van de aandelenoverdracht. Een voorstel
hiervoor is in de maak.
Deze geven geen zeggenschap, terwijl dat wel
nodig is en redelijk lijkt voor het zekerstellen van
het dividend voor de Agenda van Twente (zie ook
2.6).
In het voorstel aan de regioraad heeft het DB
aangegeven dat het in elk geval zekerheid wil
over de juridische waarborgen als het gaat om de
uitkering van het dividend van € 80 miljoen (thans
nog € 64 miljoen)voor de Agenda van Twente. Bij
brief van 14 september 2009 aan de regioraad
heeft het DB de mogelijkheden aangegeven. In
het kader van de besluitvorming over het
Strategisch plan is afgesproken bij de uitwerking
tot een keuze te komen. Het DB kiest voor de

2.7

Punt 1, bij ten vierde: Waar is het
vervallen van de tijdelijk-winstdelendepreferente aandelen geregeld

2.8

Punt 1, bij ten vijfde: Hoe deelt Berkelland
mee in het extra dividend dat t.b.v.
Agenda van Twente wordt uitgekeerd.
Hoe kan dit worden geformaliseerd.

2.9

Punt 2: Van Strategisch plan mag niet
worden afgeweken.

3

invoering van tijdelijk-winstdelende-preferente
aandelen om een ingewikkelde contractuele
rechtsverhouding te voorkomen.
Voorts betekent dit een duidelijke regeling bij de
toetreding van nieuwe aandeelhouders. Door het
dividend voor de Agenda van Twente te verbinden
aan Regio Twente worden nieuwe
aandeelhouders hiermee niet belast.
Bovendien is Regio Twente op deze wijze
betrokken bij de afwegingen die in de
aandeelhoudersvergadering worden gemaakt
over de jaarlijkse winstuitkeringen omdat de
uitkeringen aan voorwaarden gebonden zijn.
Staat in artikel 11, lid 4 van de akte van
statutenwijziging. Na uitkering op de tijdelijkwinstdelende preferente aandelen worden deze
voor de nominale waarde ingetrokken. Deze
aandelen worden ingenomen door Twence tegen
betaling van € 819,= aan Regio Twente en € 31,=
aan Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
Op basis van de overeenkomst die tussen de
voormalige gemeente Neede en Regio Twente is
gesloten heeft Berkelland naar evenredigheid
recht op een aandeel uit de € 80 miljoen. Dit is
desgevraagd al in een brief aan B&W van
Berkelland vastgelegd. In de
aandeelhoudersovereenkomst Gemeenten/Regio
Twente is dit in artikel 9 vastgelegd.
Er is een overzicht gemaakt waarin de
beslispunten zijn opgenomen, voorzien van de
wijze van uitwerking.

Akte van statutenwijziging

Nr
3.1

Vraag/opmerking
Artikel 1: Duidelijk moet zijn dat de
deelstromen zoals glas en oud papier niet
onder de verplichte aanlevering aan
Twence vallen.

3.2

Artikel 2, lid 1, laatste zin: Waarom
onderneming in hoofdzaak uitoefenen
t.b.v. publiekrechtelijke rechtspersonen.

3.3

Artikel 4, lid 2: Hoe moet worden
omgegaan met de verplichte levering als
er bij afloop van het huidige contract per 1
juli 2022 geen afval meer is in de
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Antwoord
In paragraaf 1.4 onder 5 van het Strategisch plan
staat dat deze deelstromen op vrijwillige basis
naar Twence gaan.
Voorts wordt in de artikelen 1, lid 3 en 4, lid 2
verwezen naar de overeenkomst die is
aangegaan. Een dergelijke overeenkomst regelt
dus wat er onder de verplichte levering wordt
begrepen.
In het Strategisch plan is als uitgangspunt
opgenomen dat Twence een nutsbedrijf is
(paragraaf 1.2) en dat Twence minder afhankelijk
zou zijn van bedrijfsafval en daarom andere
overheden met afval worden gezocht die
aandeelhouder bij Twence willen worden en/of
Twence allianties met overheden zou kunnen
aangaan (paragraaf 1.5). Inmiddels heeft Twence
met enkele gemeenten buiten Twente, die geen
aandeelhouder zijn, langjarige contracten
gesloten. Op dit moment is afval uit de markt
nodig voor de vollast van de installaties.
Dit is nu niet juridisch te regelen. De
beleidsontwikkeling op dit gebied zou een plaats
kunnen krijgen in het Strategisch meerjaren
beleidsplan (artikel 13) dat door de AvA wordt

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

gemeente.
Artikel 4, lid 2: Sluit dit artikel uit dat
overheden die geen huishoudelijk afval
leveren aandeelhouder worden.

Artikel 4, lid 2: Waarom wordt de
kwaliteitseis m.b.t. de levering van
huishoudelijk afval opgenomen.
Artikel 4, lid 2: Moet een gemeente alle
huishoudelijke afvalstoffen leveren om
aandeelhouder te worden of kan dit een
beperkt deel zijn.

Artikel 4, lid 4: Wat is de betekenis van
‘relevante’.
Artikel 5, lid 7: Waarom is voor het
bestuur gekozen en niet de AvA.

3.9

Artikel 8, afdeling A, lid 4: waarom wordt
gekozen voor de voorzitter van NIVRA.

3.10

Artikel 8, afdeling A, lid 5: Bij een
evenredige verdeling van aandelen over
de aandeelhouders wordt het op den duur
mogelijk dat 1 aandeelhouder de
meerderheid verkrijgt.

3.11

Artikel 8, afdeling B, lid 4: Wie bepaalt
wanneer een aandeelhouder niet meer
aan de kwaliteitseis voldoet.

3.12

Artikel 25, lid 5 sub a: Verklaar het bedrag
van € 798.000,=

3.13

Waar is het vervallen van de tijdelijkwinstdelende-preferente aandelen
geregeld
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vastgesteld.
Dergelijke overheden kunnen geen gewone
aandelen verwerven, maar wel cumulatief
preferente aandelen. Zij verkrijgen op die wijze
wel zeggenschap binnen Twence maar delen niet
mee in de winsten anders dan een beperkte en
vaste vergoeding voor het kapitaal dat zij in
Twence investeren. Deelname als aandeelhouder
kan meerwaarde hebben bij de ontwikkeling en
exploitatie van duurzaamheidsprojecten.
I.v.m. de keuze in het Strategisch plan voor
nutsbedrijf en uit aanbestedingsrechtelijk oogpunt.
Dit vormt een punt van onderhandeling bij het
contract dat moet worden gesloten. Via de AvA
beslissen de aandeelhouders vervolgens of er
gewone aandelen worden uitgegeven. Bij uitgifte
van ‘Cumulatief preferente aandelen’ ligt dat
anders.
Dit heeft te maken met de kwaliteitseis die aan de
orde is.
Via het bestuur is een snellere besluitvorming
mogelijk. De bevoegdheid is beperkt tot een
beperkt aantal cumulatief preferente aandelen
(10%) waarvan de koers op nominale waarde
bepaald is.
Omdat dit de meeste geëigende functionaris is en
bijv. niet de voorzitter van de Kamer van
Koophandel of de kantonrechter.
In theorie is dit mogelijk. Het is evenwel
gebruikelijk om de evenredige verdeling in de
statuten op te nemen. Overigens ontstaat deze
situatie feitelijk doordat aandelen worden
aangeboden en wellicht slechts één gegadigde
zou optreden. Dit kunnen aandeelhouders
voorkomen.
Zou hierover onenigheid ontstaan dan is het
uiteindelijk aan de rechter of er wel of niet in
concreto een aanbiedingsplicht bestaat. Een
medeaandeelhouder kan de aanbieding
verlangen. Als de aandelen vervolgens niet
vrijwillig worden aangeboden kan de rechter
worden ingeschakeld teneinde de aanbieding af te
dwingen. Zou geen onduidelijkheid bestaan
omtrent de verplichting tot aanbieding van
aandelen door een aandeelhouder, dan heeft het
bestuur een statutaire machtiging de aandelen
aan te bieden en over te dragen.
In artikel 1, lid 1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst Gemeenten Regio
Twente is opgenomen dat als de
borgstellingsprovisie vervalt het bedrag van
€ 798.000,= wordt verhoogd naar € 2.500.000,=.
Staat in artikel 11, lid 4.

4
Nr
4.1

Aandeelhoudersovereenkomst met Attero
Vraag/opmerking
Artikel 5, lid 2 en artikel 9, lid 4: hoe
verhoudt zich dit tot artikel 92, lid 2 boek 6
Burgerlijk Wetboek.

Antwoord
Artikel 92 boek 6 Burgerlijk Wetboek houdt in:
1. De schuldeiser kan geen nakoming vorderen
zowel van het boetebeding als van de verbintenis
waaraan het boetebeding verbonden is.
2. Hetgeen ingevolge een boetebeding
verschuldigd is treedt in de plaats van de
schadevergoeding op grond van de wet.
De memorie van Antwoord bij deze bepaling stelt
vast dat de bepaling van aanvullend recht is,
hetgeen betekent dat van de bepaling
contractueel kan worden afgeweken. Dit gebeurt
veelvuldig met de gedachte dat het niet voldoen
aan verplichtingen op zo sterk mogelijke wijze (zo
veel mogelijk alternatieven) moet worden
opgepakt.

5
Nr
5.1

Akte overdracht aandelen Regio Twente aan gemeenten
Vraag/opmerking
Waarom wordt bij de verdeling van de
aandelen niet het aantal inwoners in 2001
aangehouden zoals dat bij de verdeling
van het dividend van toepassing is.
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Antwoord
M.b.t. de verdeling van de aandelen is in het
Strategisch plan opgenomen dat hiervoor het
inwoneraantal per 1 januari 2010 geldt (paragraaf
3.3.1).
Het aantal inwoners dienstjaar 2001 wordt
overigens alleen gehanteerd bij de verdeling van
de basisuitkering van 2,5 mln. over de
gemeenten. De basisuitkering van 2,5 mln. is
eigenlijk niet te beschouwen als regulier dividend.
De uitkering betreft een vergoeding voor een door
de gemeenten verstrekt “niet aflosbare
achtergestelde leningenpakket" dat in 2001 bij
oprichting van Twence is omgezet in agio.
Eigenlijk is de vergoeding een vorm van rente.
Deze zienswijze is voor een groot deel
geaccepteerd door de fiscus (een groot deel van
de basisuitkering van 2,5 mln. mag in de boeken
van Twence worden verantwoord als
borgstellingsprovisie).
Zou het reguliere dividend (dat is in het huidige
dividendregime € 8 mln. per jaar) worden
uitbetaald aan de gemeenten, dan wordt dit deel
van de winstuitkering niet verdeeld op basis van
aantal inwoners van 2001, maar op basis van het
aantal inwoners van het desbetreffende boekjaar.
Deze voor de hand liggende verdeelsleutel voor
het reguliere dividend hebben we in het verleden
(t/m 2008) ook altijd toegepast. Het reguliere
dividend wordt echter nu gereserveerd voor de
investeringsagenda.

6

Aandeelhoudersovereenkomst Gemeenten Regio Twente

Nr
6.1

Vraag/opmerking
Artikel 2, lid 2 verhelderen.

6.2

Artikel 1, lid 1: Waarom staat er een
bedrag van € 66.422.464,=.

6.3

Artikel 3, lid 1: Hoe wordt de verplichting
uit de bankgarantie over de gemeenten
verdeeld.

6.4

Artikel 3, lid 2: Hoe ver gaat de vrijwaring
in tijd gezien terug.

6.5

Artikel 6: Hoe is de verdeling van de
220.000 ton over de gemeenten geregeld.

6.6

Artikel 6: Blijft de huidige leverplicht voor
een gemeente bestaan wanneer de
aandelen worden overgedragen aan een
gemeente die nog geen aandeelhouder is
en deze gemeente de leverplicht
overneemt.

6.7

Artikel 8, lid 2: Waarom wordt er aan
Regio Twente een positie toegekend.
Moet dit niet de AvA zijn.
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Antwoord
De uitkering van € 2.500.000, aan gewone
aandeelhouders gaat voor de uitkering aan de
tijdelijk-winstdelende preferente aandeelhouders
(Regio Twente en Noord-Groningen).
Het bedrag bestaat uit € 64.000.000,= voor Regio
Twente en 2.422.464,= voor Noord-Groningen.
Het gaat om de restantuitkering omdat er al 2
jaren extra dividend voor de Agenda van Twente
uitgekeerd is.
In paragraaf 3.3.4b van het Strategisch plan staat
dat het restant van de garantstelling over de
gemeenten wordt verdeeld op basis van het
inwoneraantal per 1 januari 2010. In artikel 3 van
de aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen
dat de gemeenten deze garantieverplichting in
economische zin overnemen. Hierdoor behoeven
er niet met alle 15 gemeenten nieuwe
garantstellingovereenkomsten met de banken te
worden gesloten.
Het gaat om de situatie nadat de overeenkomst
van kracht is geworden en Regio Twente voor de
nakoming daarvan kosten maakt.
De situatie voor en na de aandelenoverdracht is
feitelijk dezelfde. De gemeenten zijn tot nu toe en
blijven jegens Regio Twente gezamenlijk
verantwoordelijk voor het leveren van 220.000
ton. Indien er geen aandelenoverdracht zou zijn
en Twence zou Regio Twente aanspreken op het
onvoldoende aanleveren van het afval dan zou
Regio Twente de gemeenten daarvoor op basis
van het inwoneraantal aanspreken. Dat blijft zo na
de aandelenoverdracht waarbij in het Strategisch
plan wel is bepaald dat dan het inwoneraantal per
1 januari 2010 geldt. Overigens blijft Twence zich
inspannen om deze situatie te voorkomen.
De huidige leverplicht voor de Twentse
gemeenten blijft in elk geval bestaan tot de datum
van afloop van het contract voor de levering van
afvalstoffen t.b.v. de verbrandingsinstallatie (1 juli
2022). Het overnemen van de leverplicht door een
nu nog niet aandeelhoudende gemeenten is niet
in overeenstemming met paragraaf 1.5 van het
Strategisch plan dat juist beoogt extra afval van
gemeenten buiten Twente te verkrijgen.
Dit is gebeurd omdat Regio Twente bij een
eventuele verkoop verzekerd moet zijn van het
verkrijgen van het dan nog resterende dividend
voor de Agenda van Twente.

