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Onderwerp: NOM; aandelenverwerving provincies

Geachte voorzitter/leden,

ln nauwe samenwerking tussen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe iS, on-

der voorbehoud van behandeling in uw Staten, een principeakkoord bereikt met het

Ministerie van Economische Zaken over het overnemen van aandelen van het

ministerie in de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NV NOM).

Op dit moment hebben de provincies 0,03% en het ministerie 99,97o1o van de aan-

delen. Het akkoord betekent dat de drie provincies gezamenlijk 50% van de NOM-

aandelen kunnen verweryen, waardoor Rijk en provincies straks gelijkwaardig

partner zijn in de NOM en de provinciale invloed op de NOM toeneemt.

De aankoopprijs van de aandelen wordt gebaseerd op cijfers uit de Jaarrekening 2015

van de NV NOM. Afgesproken is dat de provincies een deel van de aankoopsom

terugkrijgen van het ministerie, in overleg te bestemmen voor financiering van

gezamenlijke economische doeleinden. Daarnaast is onderdeel van het principe-

akkoord dat het ontwikkelbedrijf van de NOM (acquisitie en business development)

voor de komende jaren met een gezonde exploitatie kan werken aan de uitvoering van

het regionale economische beleid. Ten aanzien van de zeggenschap over het investe-

ringsbeleid van de NOM is overeengekomen dat provincies een doorslaggevende

stem hebben.

ln de Statenvergadering van I juni 2016 wordt een uitgewerkt voorstel voor wensen

en bedenkingen aan u voorgelegd, waarna het akkoord in de Algemene Vergadering

van Aandeelhouders van de NV NOM kan worden geëffectueerd.
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Deze stap past in de ambitie om in gezamenlijkheid met het Ministerie van Econo-

mische Zaken de economie van het Noorden actief te stimuleren en de innovatie te
bevorderen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa/coll.
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