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Onderwerp:   Verkoop van de aandelen Nuon Productie en Leveringsbedrijf (PLB) 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - In te stemmen met de voorgenomen verkoop van de aandelen Nuon Produc-

tie en Leveringsbedrijf 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 3 juni 2009 moeten wij in een vergadering van NV Houdstermaatschappij GKNH een 
stem uitbrengen vóór of tegen deze voorgenomen verkoop. 
 
Als gevolg van wetgeving zijn de Nederlandse energiebedrijven gesplitst in een netwerkbe-
drijf en een productie en/of leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf blijft verantwoordelijk voor 
het netwerk: de publieke taak. In het productie en/of leveringsbedrijf worden de commerciële 
activiteiten ondergebracht. Deze bedrijven zullen energie inkopen op een grote markt (euro-
pees of zelfs mondiaal) en/of investeren in de productie van energie of de exploitatie van 
vindplaatsen van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool.  
 
Als gevolg van deze splitsing heeft Nuon Productie en Leveringsbedrijf zich beraden over haar 
toekomst en op 23 februari 2009 aangekondigd een partnership aan te willen gaan met Vatten-
fall. Nuon is van mening dat zij alleen door internationale samenwerking in de toekomst in staat 
zal zijn haar producten tegen optimale condities aan haar klanten aan te bieden. Ook is zij van 
mening dat Vattenfall de partij is waarmee het beste deze samenwerking aangegaan kan wor-
den. 
 
In de afgelopen maanden hebben Nuon PLB en Vattenfall een samenwerkingsverband uiton-
derhandeld. Een van de randvoorwaarden van deze samenwerking is dat Vattenfall onmiddellijk 
49% van het aandelenkapitaal in Nuon PLB zal verwerven en direct de operationele controle 
overneemt. Gedurende de komende 6 jaar zal het resterende 51% belang van Nuon PLB door 
Vattenfall worden overgenomen. Door deze gefaseerde overname is het voor Vattenfall moge-
lijk een op dit moment vastgelegde strategische premie te betalen voor het over te nemen 
aandelenbelang.  
 
De belangrijkste voorwaarden die verbonden zijn aan de samenwerking en de overname van de 
aandelen door Vattenfall hebben betrekking op de waarborging van de publieke belangen en de 
geboden overnameprijs. De publieke belangen zijn opgenomen in het overnamecontract en 
hebben betrekking op duurzame investeringen, behoud van werkgelegenheid en kennis en 
overige investeringen in Nederlandse productiecapaciteit. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Na afstoten van de aandelen van Nuon Productie en Leveringsbedrijf wordt ons aandelen-
pakket teruggebracht naar aandelen Nuon Netwerkbedrijf.  
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Met de voorgenomen transactie is een aanzienlijk bedrag gemoeid. Op grond van de huidi-
ge gegevens gaan wij uit van een opbrengst voor onze gemeente van ongeveer € 18 mil-
joen, dat in 4 gedeelten wordt ontvangen in de jaren 2009 - 2015. 
 
Omdat wij eigenaar blijven van Nuon Netwerkbedrijf en wij de afgelopen jaren het totale di-
vidend voorzichtig hebben begroot, gaan wij er op dit moment van uit dat wij dit bedrag zon-
der herbelegging kunnen toevoegen aan onze reserves. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Opiniërend:  
De aandeelhoudersvergadering van de NV Houdstermaatschappij GKNH is op 3 juni 2009. 
 
Wij willen graag met u van gedachten wisselen over de mogelijkheden die deze transactie 
(als het doorgaat) biedt voor onze gemeente.  
 
De behandeling van de Perspectiefnota lijkt ons daarvoor het juiste moment. Dan zal ook 
duidelijk zijn of de transactie doorgaat, aangezien de aandeelhoudersvergadering van Nuon 
op 17 juni 2009 wordt gehouden. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Wij kunnen niet zelfstandig besluiten over de verkoop van onze aandelen Nuon Productie 
en Leveringsbedrijf. Onze aandelen zijn ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij 
GKNH. Besluiten door de NV worden genomen bij meerderheid (50% + 1). Wij hebben 6% 
van de aandelen van de NV Houdstermaatschappij GKNH. 
 
Vervolgens moeten alle Nuon aandeelhouders zich uitspreken over het overname aanbod. 
Hiervoor wordt een aandeelhoudersvergadering belegd op 17 juni 2009. Na deze vergade-
ring is duidelijk of de transactie doorgaat. NV Houdstermaatschappij GKNH heeft 2,9% van 
de aandelen Nuon. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Her en der in de regio gaan stemmen op om tegen deze transactie te stemmen. Ons college 
deelt dat standpunt niet. Immers, met de verkoop van de aandelen wordt een duidelijke 
scheiding aangebracht tussen de publieke taken (het Netwerkbedrijf) en de commerciële ac-
tiviteiten.  
De commerciële activiteiten van Nuon worden uitgevoerd in een agressieve markt, waarin 
aandeelhouders behoorlijke risico’s lopen en waarin van aandeelhouders forse bijdragen 
kunnen worden gevraagd voor investeringen in andere delen van het land of zelfs in het bui-
tenland. Wij vinden een dergelijk aandelenpakket niet passen in onze beleggingsporte-
feuille. 
 
De minister heeft voorwaarden gesteld aan de transactie. Deze voorwaarden dienen als 
borging van de publieke belangen. Deze voorwaarden stellen zeker dat Nuon als Neder-
lands bedrijf in Nederland gevestigd en zichtbaar blijft totdat alle aandelen zijn overgedra-
gen. Daarnaast zijn eisen gesteld aan de lange termijn strategie met betrekking tot de toe-
name van het aandeel windenergie, leveringszekerheid, brandstof diversificatie en verze-
kerde toegang tot gas. Deze strategie moet minstens zo ambitieus zijn als de huidige stra-
tegie van Nuon. 
 
Verder heeft de minister bedongen dat de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bij 
netwerkbedrijven 40/60 moet zijn op het moment van splitsing. Naar onze mening geeft dit 
voldoende basis voor een financieel gezond netwerkbedrijf en voldoende garantie voor ren-
dement op ons aandelenpakket. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Hoewel formeel ons college beslissingsbevoegd is, dragen wij uw standpunt uit in de aan-
deelhoudersvergadering van NV Houdstermaatschappij GKNH op 3 juni 2009. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Als de transactie doorgaat, levert dit naar verwachting een incidentele opbrengst van ca. 
€ 18 miljoen in de periode 2009 - 2015 op. Omdat wij de dividendopbrengst altijd zeer te-
rughouden hebben geraamd en omdat wij eigenaar blijven van Nuon Netwerkbedrijf, ver-
wachten wij dat dit bedrag niet (ook niet gedeeltelijk) herbelegd hoeft te worden. 
 
Zodra de transactie een feit is en wij nader geïnformeerd worden over de precieze bepalin-
gen van de transactie, informeren wij u hierover.  
 
In het kader van risicomanagement willen wij u wijzen op de volgende risico’s: 
 
Als onze gemeente tegen de voorgenomen transactie stemt, bestaat er een risico dat de NV 
Houdstermaatschappij GKNH tegen de voorgenomen transactie moet stemmen op de aan-
deelhoudersvergadering op 17 juni 2009.  
Op dit moment is ons niet duidelijk of, als de voorgenomen verkoop van aandelen Nuon 
Productie en Leveringsbedrijf toch doorgaat, de NV Houdstermaatschappij GKNH dan 
alsnog haar aandelen te koop kan aanbieden. Hiervoor is op zijn minst een extra aandeel-
houdersvergadering van NV Houdstermaatschappij GKNH noodzakelijk.  
 
Maar wij zijn ook afhankelijk van de biedende partij, Vattenfall. Als zij niet geïnteresseerd is 
in het beperkte aandelenpakket van de NV Houdstermaatschappij GKNH, rest ons een 
aandelenpakket in een commercieel energiebedrijf, met een onduidelijke rendementsver-
wachting en zonder aanwijsbare verhandelbare waarde, vanwege de geringe omvang van 
het aandelenpakket. In dat geval is het niet aannemelijk dat de huidige voorspelde op-
brengst ooit nog gerealiseerd kan worden. 
 

8.  Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door in te stemmen met  de voorgenomen verkoop van de aandelen Nuon Productie en Le-
veringsbedrijf krijgt de gemeente flinke financiële armslag, terwijl de uitoefening van de pu-
blieke taak (zeggenschap over het netwerkbedrijf) gewaarborgd blijft. 
 
 
Bijlagen:   
De bijlagen bevatten bedrijfsvertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie. Dit 
betekent dat de stukken uitsluitend voor raadsleden bij de griffier ter inzage liggen. 
 
1. Brief NV Houdstermaatschappij GKNH met uitleg over de voorgenomen transactie 
2. Brief Nuon over strategisch partnership Nuon – Vattenfall 
3. Nuon Energy Jaarverlsag 2008 
 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 Secretaris      burgemeester 


