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Inleiding  

a. Algemeen 
In nauwe samenwerking hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe in december 2015 een 
principeakkoord bereikt met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) over het aanpassen van de 
eigendoms- en zeggenschapsverhouding in de NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Op 
basis van dit akkoord kunnen de drie noordelijke provincies hun gezamenlijk belang in de NOM verg-
roten van 0,03% naar 50% door aandelen van het Ministerie van EZ over te nemen. Over het bereiken 
van het akkoord hebben wij u op 28 januari jl. schriftelijk geïnformeerd. Door middel van het nu voor-
liggende voorstel worden uw Staten in de gelegenheid gesteld om, onder verwijzing naar artikel 158, 
lid 2, en artikel 167, lid 4, van de Provinciewet, uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over 
ons voornemen om 1/3 x 57.143 aandelen NOM te verwerven. Daarnaast vragen wij u in dit voorstel 
om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen.  
De NOM is een van onze verbonden partijen. In lijn met het Protocol Verbonden Partijen is de voorge-
nomen uitbreiding van ons aandelenbelang in de NOM te kwalificeren als een veranderende omstan-
digheid. De in het protocol genoemde elementen (onderdeel E. Herijkingsfase) komen aan bod in de 
toelichting van dit Statenstuk. Deze toelichting is in noordelijk verband opgesteld als basis onder de 
besluitvorming in de drie Provinciale Staten. In een te organiseren informele bijeenkomst voorafgaand 
aan de Statenvergadering bieden wij gelegenheid voor een nadere gedachtewisseling. 

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Niet van toepassing. 
 
d. Participatie 
Niet van toepassing. 

 

Advies  

1. Met inachtneming van artikel 158, lid 2, van de Provinciewet kennis te nemen van ons voornemen 
om voor het bedrag van maximaal € 22,6 miljoen aandelen NOM over te nemen van het Ministerie 
van EZ.  

2. Het bedrag van maximaal € 22,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de aandelen 
NOM. 

3. Het bedrag van € 3.333.333,-- beschikbaar te stellen voor een lening aan de NOM voor het Inno-
vatiefonds Noord-Nederland, onder de bepalingen zoals opgenomen in het bestuurlijk akkoord 
van het Ministerie van EZ met de provincies. 
 

Beoogd effect 

Goedkeuring van uw Staten over ons voorgenomen besluit en het beschikbaar stellen van de midde-
len hiervoor, betekent dat de voorgenomen aandelentransactie in de Algemene Vergadering van Aan-
deelhouders (AvA) NV NOM van 30 juni 2016 kan worden voltooid. De provincie Drenthe vergroot 
daarmee haar eigendomspositie in de NOM. Uitgaande van positieve besluitvorming in de provincies 
Groningen en Fryslân, wordt de noordelijke zeggenschap over de NOM substantieel vergroot. Wat 
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betreft het investeringsbeleid van de NOM krijgen de provincies zelfs een doorslaggevende stem.  

Argumenten 

1.1. Verwijzend naar artikel 158, lid 2, van de Provinciewet wordt u hierbij in de gelegenheid gesteld 
uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van ons voorgenomen besluit om 
aandelen NOM te verwerven.  

De voorgenomen aandelenverwerving betekent namelijk een substantiële uitbreiding van het provinci-
ale belang in de NV NOM (van 0,01% naar 16,67%).  

 
1.2.  Door als aandeelhouder een groter belang in de NOM te verwerven, versterken wij onze sturing 

en zeggenschap over (het vermogen van) de NOM.  
Tot nu toe is het Rijk grootaandeelhouder, met als gevolg dat het Rijk, in plaats van de regio, een 
doorslaggevende stem heeft over de koers van de NOM, inclusief besluiten over de winst van de 
NOM en het investeringsbeleid van de NOM (onder andere het te hanteren risicoprofiel).  
 
2.1. Voor het door de provincie Drenthe over te nemen aandelenpakket is een (bruto)aankoopprijs 

overeengekomen van € 22,6 miljoen. Deze prijs is gebaseerd op cijfers uit de concept-
Jaarrekening 2015 NV NOM (balansdatum 31 december 2015). 

De aankoopprijs die partijen zijn overeengekomen, wordt berekend op basis van het zichtbare eigen 
vermogen van de NOM, vermeerderd met het saldo van de actuele waarde en de boekwaarde van de 
participatieportefeuille van de NOM, per 31 december 2015.  
Op basis van deze benadering bedraagt de prijs per aandeel € 1.188,35. Het door de provincie Dren-

the te verwerven aandelenpakket kost  
�

�
 x 57.143 aandelen x € 1.188,35 =  € 22,6 miljoen. 

 
Wij merken op dat dit de brutoverwervingsprijs betreft. Met het Ministerie van EZ is een korting over-
eengekomen ter hoogte van € 20,8 miljoen (per provincie € 6,9 miljoen). Dit bedrag is in goed overleg 
tussen ministerie en provincies volledig beschikbaar voor de versterking van de noordelijke economie. 
 
Bij de berekening van de aankoopprijs is uitgegaan van de cijfers uit de concept-Jaarrekening 2015 
NV NOM. Deze cijfers worden formeel vastgesteld in de AvA van 30 juni 2016. Vlak voor deze AvA 
wordt door de accountant van de NOM nogmaals een oordeel gegeven over de actuele waarde van 
de participatieportefeuille op balansdatum 31 december 2015. Als op dat moment de actuele waarde 
lager is dan ten tijde van de concept-jaarrekening, vindt een verrekening plaats van de aankoopprijs 
(en terugploegkorting). Als blijkt dat de actuele waarde hoger is, vindt geen verrekening plaats en 
hebben de provincies een voordeel. Het gevraagde bedrag voor de financiering van de aankoop geldt 
dus als maximaal benodigd bedrag.   
 
Wat betreft de waarderingsmethodiek voor de prijs per aandeel merken wij op dat Ernst & Young (EY) 
– in opdracht van de drie provincies – advies heeft uitgebracht en de toegepaste methode heeft be-
oordeeld als “in beginsel de meest geschikte waarderingsmethode”, in de waarderingspraktijk ook wel 
Net Asset Value-benadering genoemd. 
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3.1. Op basis van het bestuurlijk akkoord tussen provincies en Ministerie van EZ ontvangen de pro-
vincies samen een dividend van € 10 miljoen uit het liquide vermogen van de NOM, per provincie 
1/3 x € 10 miljoen. Aandeelhouders hebben afgesproken dat dit bedrag in de vorm van een lening 
beschikbaar komt voor het Innovatiefonds Noord-Nederland (IFNN) (uitgevoerd door de NOM). 
Ook het Ministerie van EZ ontvangt € 10 miljoen en leent vervolgens € 10 miljoen aan de NOM 
voor het IFNN. Dit fonds verstrekt risicofinanciering aan innovatieve projecten (vroegefasefinan-
ciering).       

Tijdsplanning 
 
Op 30 juni 2016 staat de jaarlijkse AvA NV NOM gepland. Aandeelhouders en NV NOM hebben afge-
sproken dat tijdens deze AvA de aandelentransactie definitief per aandeelhoudersbesluit wordt gerea-
liseerd. 
Met het oog op deze planning is besluitvorming over de voorgenomen aandelenverwerving gewenst in 
de vergadering van uw Staten op 8 juni 2016 (Provinciale Staten Groningen op 1 juni 2016, Provincia-
le Staten Fryslân op 29 juni 2016). 

Financiën 
 
De deelneming wordt conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) op de balans opgenomen tegen verkrijgingswaarde of de lagere marktwaarde. Hiervoor is geen 
budget vanuit de exploitatiebegroting nodig. Het aankoopbedrag zal vanuit de ruimte op de liquide 
middelen worden gefinancierd (uitzettingen schatkistbankieren). 
Het bedrag voor het direct verstrekken van de lening aan het IFNN wordt gedekt uit de te ontvangen 
dividendopbrengst ad € 3.333.333,--. 

Monitoring en evaluatie 
 
Monitoring en evaluatie vinden plaats op basis van het Protocol Verbonden Partijen.  

Communicatie  
 
Niet van toepassing. 

 

Bijlagen  
 
1. Bestuurlijk principeakkoord NOM. 
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Ter inzage in  kamer  C0.39 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 3 mei 2016 
Kenmerk: 17/3.10/2016002262 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Aanpassing eigendoms- en zeggenschapsverhouding NOM  
 
1. Inleiding 
 
Eind 2015 hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe een bestuurlijk principeakkoord be-
reikt met het Ministerie van EZ over het aanpassen van de eigendoms- en zeggenschapsverhouding 
in de NV NOM. Kern van het akkoord is dat de provincies – onder voorbehoud van  goedkeuring door 
Provinciale Staten – aandelen NOM overnemen van het Ministerie van EZ.  
 
Hierna wordt een toelichting gegeven op het akkoord dat provincies en ministerie hebben bereikt. On-
derwerpen die daarbij aan bod komen zijn: het onderhandelingsresultaat, het effect van het akkoord 
op de  provinciale sturing en zeggenschap en de financiële aspecten van het akkoord. 
Deze toelichting is door de drie provincies in nauwe onderlinge samenwerking ontwikkeld en dient als 
gezamenlijke basis voor de besluitvorming door uw Staten.  
 
2. Aanleiding en doelstelling bestuurlijk akkoord p rovincies < - > Ministerie EZ 
 
De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is een belangrijke uitvoeringsorganisatie voor het 
economisch beleid van de noordelijke provincies en het Ministerie van EZ. De NOM voert drie kernta-
ken uit ten behoeve van het (innovatieve) MKB in Noord-Nederland: financiering, acquisitie en busi-
ness development.  
 
Tot nu toe is de overgrote meerderheid van de aandelen NOM in bezit van het Ministerie van EZ 
(99,97%). Gevolg is dat het ministerie in de huidige eigendomsverhoudingen een doorslaggevende 
stem heeft ten aanzien van de koers van de NOM. Dat geldt ook voor de winstbestemming van de 
NOM en voor het door de NOM te hanteren risicoprofiel in het kader van het investeringsbeleid. 
 
Eind 2013 heeft het Ministerie van EZ de noordelijke provincies laten weten open te staan voor een 
aandelentransactie tussen ministerie en provincies, waardoor de  provinciale eigendomspositie in de 
NOM kan worden versterkt. In diezelfde periode bleek dat er onvoldoende basis was voor een door 
alle partijen gedragen overeenkomst. In 2015 hebben de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten 
uitgesproken open te staan voor het verwerven van aandelen NOM. Daartoe zijn de gesprekken met 
het Ministerie van EZ over aanpassing van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen heropend, 
leidend tot een principeakkoord in december 2015.  
 
De doelstelling van de voorgenomen aandelenverwerving is drieledig:  

• realiseren van een meer evenwichtig aandeelhoudersbelang tussen Rijk en regio, teneinde invul-
ling te geven aan het partnerschap ten behoeve van regionale economie, waarin de NOM een 
centrale positie inneemt als uitvoeringsorganisatie; 

• vergroten van de regionale zeggenschap over de NOM, waardoor regionale sturingsmogelijkhe-
den op de NOM worden versterkt; 

• behoud van het financieel rendement van de NOM voor de noordelijke economie.  
 
3. Resultaten principeakkoord op hoofdlijnen 
 
Het principeakkoord dat eind 2015 is gerealiseerd, is naar onze mening een akkoord dat recht doet 
aan onze doelstellingen en uitgangspunten. Bovendien is bij de totstandkoming van de aankoopsom 
een kortingsconstructie overeengekomen, waarbij direct middelen worden vrijgespeeld die recht-
streeks ten goede komen aan de noordelijke economie. Mede dankzij het akkoord heeft de NOM 
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meerjarig perspectief op een sluitende exploitatie van het Ontwikkelbedrijf en daarmee financiële ze-
kerheid voor de komende jaren. 
 
Wijziging eigendomsverhouding 
Met het nu voorliggende principeakkoord nemen de  provincies aandelen over van het Rijk. De aande-
lenverhouding provincies / Rijk in de NOM wijzigt van 0,03% / 99,97% naar de verhouding 50% / 50%. 
Iedere provincie heeft daarmee 1/6 deel van de aandelen NOM.  
De provincies hebben in de onderhandelingen met het Rijk doorslaggevende regionale zeggenschap 
bedongen over het investeringsbeleid van de NOM. Daarmee worden de regionale sturing en beheer-
sing van het investeringsbeleid van de NOM versterkt. Alle drie provincies willen graag dat meer 
NOM-middelen worden ingezet voor het noordelijke MKB. Daar hoort, gezien de maatschappelijke 
doelstelling van de NOM, ook een hoog risico bij.  
 
Kosten overname aandelen NOM 
De aankoopsom van het te verwerven aandelenpakket is gebaseerd op de Jaarrekening NOM 2015. 
Het totaalbedrag waarvoor het pakket aandelen kan worden gekocht is € 67,9 miljoen voor de drie 
provincies samen. Per provincie dus € 22,6 miljoen. 
Afgesproken is dat de prijs per aandeel wordt berekend op basis van het zichtbare eigen vermogen 
van de NOM plus de (in de jaarrekening vermelde en door de accountant beoordeelde) ‘actuele waar-
de’ van de participatieportefeuille van de NOM per 31 december 2015. Vooraf hebben wij EY ge-
vraagd ons te adviseren over de vraag of deze wijze van waardering gebruikelijk is in de markt en ook 
leidt tot een juiste waardering van de NOM. De conclusie van EY is dat de benadering in beginsel de 
meest geschikte waarderingsmethode van de aandelen NOM is. In de waarderingspraktijk ook wel Net 
Asset Value-benadering genoemd. 
Bij het bekend worden van de concept-Jaarrekening NOM 2015 is aanvullend nog gekeken naar de 
onderbouwing van de actuele waarde van een aantal participaties in aanwezigheid van twee externe 
deskundigen, waaronder EY. De conclusie is dat het een reële waardering betreft.  
Gebruikelijk is dat de waardering van het aandeel plaatsvindt vlak voor de overdracht van de aande-
len. Aangezien er enige tijd zit tussen de GS-besluitvorming en het vaststellen van de Jaarrekening 
NOM in de AvA,  kan de actuele waarde van het aandeel NOM (per balansdatum 31 december 2015) 
nog variëren. Er is voor gekozen om de aandelen ten tijde van de GS-besluitvorming te fixeren op de 
waarde die de NOM op dat moment heeft. Vlak voor de aandeelhoudersvergadering op 30 juni 2016 
wordt opnieuw de actuele waarde bepaald. Afgesproken is dat de prijs van het aandeel dan alleen nog 
kan dalen, maar niet meer zal stijgen.   
 
Opbrengsten overname aandelen NOM  
Naast de aankoopkosten voor het verwerven van de helft van de aandelen NOM is er ook een op-
brengst voor de drie provincies. Het gaat daarbij om een korting op de gecalculeerde overnameprijs, 
een bijdrage voor exploitatiedekking NOM en een bijdrage voor een nieuw fonds voor innovatiepro-
jecten (IFNN). Deze drie onderdelen vertegenwoordigen een gezamenlijke waarde van ongeveer 
€ 45 miljoen. In onderstaand overzicht wordt dit per onderdeel nader toegelicht. 
 

• Terugploegkorting 
Wij zijn met het Rijk overeengekomen dat 40% van de ‘overwaarde’ (= de meerprijs boven de no-
minale waarde per aandeel) voor Noord-Nederland beschikbaar blijft. Deze zogenaamde ‘terug-
ploegkorting’ heeft een waarde van € 20,8 miljoen. Praktisch gezien zal het Rijk dit bedrag terug-
storten op een bankrekening van de provincie Drenthe (kassiersfunctie voor de noordelijke provin-
cies voor deze middelen), waarna de drie provincies in samenwerking met het Ministerie van EZ 
kunnen bepalen hoe dit bedrag wordt geïnvesteerd in de noordelijke economie. Dit bedrag is af-
hankelijk van de prijs per aandeel en kan dus nog dalen als de prijs van het aandeel daalt.  
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• Exploitatiedekking NOM 
Er wordt dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd als bijdrage in het exploitatietekort van het 
Ontwikkelbedrijf van de NOM. Het gaat om een bedrag van in totaal € 4 miljoen dat voor een 
meerjarige periode beschikbaar is. Ook deze middelen worden gestald bij de provincie Drenthe 
(kassiersfunctie). De drie provincies verstrekken subsidie (exploitatiebijdrage) aan de NOM op ba-
sis van het Jaarplan NOM. In het principeakkoord is de periode 2016 tot en met 2019 genoemd. 
Echter, met het Rijk is afgesproken dat het jaarplan leidend is en dat het bedrag ook over meerde-
re jaren kan worden ingezet als subsidie voor het exploitatietekort van het Ontwikkelbedrijf van de 
NOM. De € 4 miljoen komt in de plaats van de bijdrage die de NOM altijd onttrok aan het resultaat 
van het Financieringsbedrijf NOM (kruissubsidie).  

 

• Innovatiefonds Noord-Nederland 
Het IFNN is een nieuw revolverend fonds met als doel het vergroten van de economische dyna-
miek door het verstrekken van financiering ten behoeve van innovatieprojecten door samenwer-
kende ondernemingen. Wij verwachten dat daarmee de slagkracht van het innovatievermogen 
van het MKB in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân wordt versterkt. Het fondsvermogen 
wordt onttrokken aan het vermogen van de NOM door middel van een dividenduitkering van 
€ 20 miljoen aan aandeelhouders, die het bedrag in de vorm van een lening beschikbaar stellen 
aan NOM/IFNN. 

 
4. Effect overname aandelen op provinciale sturing en zeggenschap 
 
De voorgenomen aandelenverwerving is ingegeven vanuit meerdere doelstellingen. Twee daarvan 
gaan over sturing en zeggenschap:   

• vergroten van de regionale zeggenschap over het vermogen van de NOM, zodat het financiële 
rendement van de NOM beschikbaar blijft voor de noordelijke economie; 

• versterken van de regionale sturingsmogelijkheden op de NOM, anders dan via de bestaande 
subsidierelatie. 

 
Huidige situatie: provincies als minderheidsaandeelhouder 
Een belangrijk negatief effect van de huidige  regionale minderheidspositie is dat het Rijk (en niet de 
regio) een doorslaggevende stem heeft over de koers van ‘onze’ regionale ontwikkelingsmaatschappij. 
Ook besluitvorming over het investeringsbeleid van de NOM (onder andere doelgroepen, sectoren, 
risicoprofiel) en besluitvorming over het vermogen van de NOM en de jaarlijkse winstbestemming zijn 
binnen de huidige aandelenverhoudingen volledig afhankelijk van het Rijk. 
 
Nieuwe situatie: evenwichtige aandelenverhouding Rijk en gezamenlijke provincies (50/50)   
In de nieuwe situatie veranderen de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen. De beoogde nieuwe 
aandelenverhouding kenmerkt zich door evenwicht tussen het belang van het Rijk en het belang van 
de gezamenlijke provincies. Dit evenwicht brengt het partnerschap tussen Rijk en regio ten behoeve 
van de regionale economie goed tot uitdrukking. Het vergroten van het provinciale eigendom van de 
NOM betekent tegelijk een toename van de provinciale zeggenschap over de NOM. Wat betreft de 
zeggenschap over het investeringsbeleid van de NOM is overeengekomen dat de provincies een 
doorslaggevende stem hebben. Daardoor wordt het voor provincies mogelijk om het investeringsbe-
leid van de NOM nog beter te laten aansluiten op de provinciale voorkeuren. De afspraak dat provin-
cies een doorslaggevende stem hebben over het investeringsbeleid van de NOM, wordt verankerd in 
de statuten van de NOM. Deze statuten, die in brede zin worden aangepast in het licht van de voor-
genomen wijziging van eigendom en zeggenschap, worden in de AvA van 2016 vastgesteld. Concrete 
aanpassing/verruiming van het investeringsbeleid zelf (ook wel aandeelhoudersinstructie) is nog on-
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derwerp van gesprek tussen aandeelhouders.  
 
Werkplan NOM en subsidie provincies en Ministerie van EZ 
Naast aandeelhouder zijn de provincies ook subsidiënt van de NOM. Vanuit die hoedanigheid wordt 
jaarlijks een exploitatiebijdrage verstrekt voor de activiteiten van het Ontwikkelbedrijf van de NOM. Die 
bijdrage wordt verleend op basis van het jaarlijkse werkplan van de NOM en bijbehorende begroting. 
In de huidige kabinetsperiode is de jaarlijkse exploitatiebijdrage van het Ministerie van EZ aan de 
NOM vastgesteld op € 1 miljoen. De verwachting is dat het Rijk zijn jaarlijkse bijdrage aan de Regiona-
le Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) voortzet. De provincies hebben eind 2015 een besluit ge-
nomen over de toekomstige financiering van de Innovatie-ondersteuningsstructuur Noord-Nederland 
(2016 – 2020). Dit besluit betekent onder andere dat voor NOM en clusterorganisaties samen 
€ 2,25 miljoen per jaar beschikbaar is. Uit dit budget wordt de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelbe-
drijf NOM gerealiseerd en wordt tevens een bijdrage verleend aan door de NOM uitgevoerde activitei-
ten in het kader van de Innovatie-ondersteunings-structuur (Greenlincs, HTSM, Platform Business 
Development).  
  
Over het werkplan NOM is afgesproken dat provincies en het Ministerie van EZ kaders aan de NOM 
meegeven voor het opstellen van een meerjarenplan NOM in 2016. Provincies kunnen op deze ma-
nier aansturen op een meerjarige optimale aansluiting tussen het regionaal economisch beleid en de 
uitvoering daarvan, met de NOM in een centrale positie als uitvoeringsorganisatie. Vervolgens kunnen 
jaarlijks – binnen het meerjarig kader - accenten worden overeengekomen tussen subsidiënten en 
NOM, afhankelijk van resultaten, veranderende behoeften op basis van kansen en ontwikkelingen. 
 
Werkplan in AvA 
Anders dan voorheen wordt het werkplan NOM niet alleen besproken met subsidieverstrekkers, maar 
wordt het document ook ter besluitvorming voorgelegd in de AvA NOM. Dat betekent dat in de AvA 
niet alleen op basis van de jaarrekening wordt teruggekeken op de resultaten in enig jaar, maar ook 
vanuit aandeelhoudersperspectief vooruitgekeken naar ontwikkelingen en accenten van de NOM-
activiteiten in het komende jaar.  
 
Rol Provinciale Staten ten aanzien van de NOM als verbonden partij 
In lijn met het Protocol Verbonden Partijen worden uw Staten jaarlijks door ons geïnformeerd door 
middel van een jaarverslag en begroting. 



Ontwerpbesluit   2016-737-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 mei 2016, kenmerk 
17/3.10/2016002262; 
 
gelet op de Provinciewet, artikel 158, lid 2, en artikel 167, lid 4; 
 
 
BESLUITEN:  
  
 
1. met inachtneming van artikel 158, lid 2, van de Provinciewet kennis te nemen van het voornemen 

van Gedeputeerde Staten om voor het bedrag van maximaal € 22,6 miljoen aandelen NOM over 
te nemen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ); 

 
2. het bedrag van maximaal € 22,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van aandelen 

van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM); 
 

3. het bedrag van € 3.333.333,-- beschikbaar te stellen voor de lening aan de NOM voor het Innova-
tiefonds Noord-Nederland, onder de bepalingen zoals opgenomen in het bestuurlijk akkoord van 
het Ministerie van EZ met de provincies. 

  
 
Assen, 8 juni 2016 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier      , voorzitter 
 



Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. 

Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 

 

1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds en EZ anderzijds spreken uit het 

aandeelhouderschap in de NOM (thans 0,03% <-> 99,97%) per 1 januari a.s. te wijzigen in 

50/50. De feitelijke effectuering (mits goedkeuring verkregen wordt van de Minister van EZ en de 

Provinciale Staten van de verschillende provincies) zal plaatsvinden na vaststelling van de 

Jaarrekening NOM 2015. 

 

2. De koopsom van het te verwerven aandelenpakket wordt gebaseerd op de jaarrekening NOM 

2015, na aftrek van een aan EZ uit te keren ‘superdividend’ ad € 20 miljoen. De prijs per aandeel 

wordt berekend op basis van het zichtbare eigen vermogen van de NOM plus de (in de 

jaarrekening vermelde en door de accountant beoordeelde) ‘actuele waarde’ van de 

participatieportefeuille van de NOM per 31 december 2015. 

 

3. De aandeelhouders besluiten de AVvA van de NOM te houden rond 30 juni 2016. Voorafgaand aan 

de AVvA zal de accountant de actuele waarde van de participatieportefeuille nogmaals beoordelen 

teneinde vast te stellen dat de in de jaarrekening vermelde actuele waarde per 31 december 2015 

een reële waardering betreft. 

 

4. EZ en de Provincies komen overeen dat 40% van de overwaarde (is: de meerprijs boven de 

nominale waarde per aandeel) voor Noord-Nederland beschikbaar blijft. Dit gedeelte van de 

koopsom wordt geparkeerd op een bankrekening bij de Provincie Drenthe. Rentebaten op deze 

bankrekening worden aan het saldo toegevoegd. 

 

5. De omvang van de onder 4 genoemde ‘overwaarde’ wordt berekend over de waarde NOM vóór 

aftrek van het superdividend (zie bijlage 1 voor rekenvoorbeeld). 

 

6. Provincies en EZ bepalen gezamenlijk de bestedingsrichting van deze middelen, die gekoppeld zal 

zijn aan de beleidsspeerpunten van de Provincies en EZ. 

 

7. Naast de uitkering van het superdividend aan EZ worden aanvullende dividenduitkeringen aan de 

aandeelhouders gedaan. Dit betreft in totaal een bedrag van € 24 miljoen (50% EZ, 50% 

Provincies), aan te wenden voor de financiering van Innovatiefonds Noord-Nederland (€ 20 

miljoen) en verhoging  van de subsidie aan het Ontwikkelbedrijf NOM (€ 4 miljoen).  

 

8. De dividenduitkering aan EZ, bedoeld als bijdrage in het exploitatietekort van het Ontwikkelbedrijf 

van de NOM (€ 2 miljoen) zal worden uitgekeerd aan Provincie Drenthe die dit bedrag vervolgens 

(in 2016 t/m 2019) als (provinciale) subsidie aan NOM ter beschikking zal stellen. 

 

9. De dividenduitkering aan de Provincies, bedoeld als bijdrage in het exploitatietekort van het 

Ontwikkelbedrijf (eveneens € 2 miljoen) zal (in 2016 tot en met 2019) ook als (extra) subsidie aan 

NOM beschikbaar worden gesteld. 

 

10. De onder 8 en 9 vermelde dividenduitkeringen, die in de loop van 2016 tot en met 2019 via de 

Provincies als subsidie aan NOM beschikbaar gesteld worden, dienen ter dekking van het door de 

NOM geraamde exploitatietekort van het Ontwikkelbedrijf. De bestaande kruissubsidie wordt, 

conform de in 2013 door EZ en de Noordelijke provincies gemaakte afspraken, beëindigd. 

 

11. Vanuit volwaardig partnerschap zorgen de aandeelhouders er voor dat de liquiditeitspositie van de 

NOM toereikend is om op verantwoorde wijze haar taken te kunnen blijven uitoefenen. Bij de 

daadwerkelijke uitbetaling van de onder 7 vermelde dividenduitkeringen, wordt hier rekening mee 

gehouden worden. De aandeelhouders zullen, in goed overleg met de directie en RvC van de NOM, 

in het eerste halfjaar van 2016 een (toekomstbestendig) dividendbeleid vaststellen.  



 

12. Ten aanzien van de zeggenschap over het investeringsbeleid van de NOM wordt overeengekomen 

dat de provincies een doorslaggevende stem hebben, met dien verstande dat over eventuele 

gewenste bijsturing / focus verlegging vroegtijdig met EZ in overleg getreden wordt. In alle 

gevallen moet de bijsturing / focus verlegging passen in de daarvoor geldende financiële en 

juridische kaders van Provincies, Rijk en EU. Op voorhand wordt overeengekomen dat bijsturing / 

focusverlegging er niet toe zal leiden dat sprake is van steunverlening aan bedrijven in 

moeilijkheden. 

Ook komen de aandeelhouders overeen dat zij zich (politiek) niet zullen inlaten met individuele 

investeringsbeslissingen. Het beoordelen van wel of niet investeren in individuele cases blijft het 

domein van de NOM, binnen de vigerende kaders en governance. 

 

13. EZ en de Provincies spreken af dat vóór de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016 er 

nadere schriftelijke afspraken gemaakt worden over de aanpassing van de 

Aandeelhoudersinstructie. Randvoorwaarden die daarbij in acht genomen worden zijn dat NOM 

(conform eisen Brussel) als market economy investor opereert en er geen sprake zal zijn van 

staatssteun. Doelgroep van de NOM blijven primair innovatieve starters en snelgroeiende 

bedrijven die passen in de beleidsspeerpunten van de regio en EZ.     

 

Bijlagen: 2 

 

 

  



                                                                                                                                       Bijlage 1 

 

Rekenkundige uitwerking van dit principeakkoord, er van uitgaande dat er zich in 2016 geen 

bijzonderheden voordoen die leiden tot een fors neerwaartse bijstelling van de actuele waarde per 31 

december 2015. 

 

Uitgangspunt: de ondergrens voor de liquiditeitspositie van de NOM wordt gesteld op € 30 miljoen.  

Dit bedrag is nodig om aan lopende verplichtingen te kunnen voldoen en actief te kunnen blijven 

participeren. 

 

Geraamd Eigen Vermogen per 31 december 2015, inclusief door de accountant op realiteitsgehalte 

beoordeelde actuele waarde per 31 december 2015  € 155.911.127 

 

Uitkering superdividend aan EZ   €   20.000.000    

EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: 

- € 10.000.000 in 2015 

- € 10.000.000 in 2016 

 

Basis voor de prijsbepaling aandelenpakket  € 135.911.127 

 

Aantal uitstaande aandelen:  

EZ 114.328 

Provincies (3 x 14)          42 

 114.370 

 

Geraamde prijs per aandeel: € 135.911.127 : 114.370  €      1.188,35 

 

Door EZ te verkopen aantal aandelen: 57.143.   

Geraamde opbrengst EZ: 57.143 x € 1.188,35  afgerond  € 67.905.653   

 

Voor de berekening van de overwaarde c.q. het terug te ploegen bedrag wordt uitgegaan van de 

actuele waarde per 31 december 2015 in casu € 155.911.127. 

 

De daarbij behorende prijs per aandeel bedraagt: € 155.911.127 : 114.370 €    1.363,22 

Af: nominale waarde per aandeel     453,78 

Overwaarde per aandeel  €       909,44 

 

Overwaarde te verkopen aandelenpakket: 57.143 x € 909,44  € 51.967.958 

 

Terug te ploegen bedrag: 40%, afgerond  € 20.787.183 

 

EZ ontvangt: 

- superdividend € 20.000.000 

- opbrengst aandelen 67.905.653 

Af: terug te ploegen -/- 20.787.183 

 € 67.118.470 

 

Provincies betalen: 

- aandelenpakket € 67.905.653 

Ontvangen terug: terugploeg bedrag  -/- 20.787.183 

Netto € 47.118.470 

 

Afhankelijk van de liquiditeitspositie van de NOM volgt in 2016 besluitvorming over aanvullende 

dividenduitkeringen (EZ en Provincie ieder 50%). 



 

De liquiditeitspositie van de NOM bedraagt per 30/12/2015  € 40.947.538 

Bij: uit hoofde van verkoop Onderneming X en Y (voorzichtig geraamd)  20.000.000 

  60.947.538 

Af: 

- uitkering superdividend EZ (in twee tranches) € 20.000.000 

- uitkering dividend O-bedrijf * 4.000.000 

- uitkering dividend Innovatiefonds Noord-Nederland ** 20.000.000 

  44.000.000 

Beschikbaar voor NOM  € 16.947.538 

 

Conclusie: dit bedrag blijft niet boven het benodigde ‘basisbedrag’ ad € 30 miljoen. 

In 2016 wordt beoordeeld hoe dit wordt opgelost. 

 

  * Wordt als subsidie opnieuw beschikbaar gesteld (in de jaren 2016 t/m 2019) 

** Wordt als lening beschikbaar gesteld aan NOM voor Innovatiefonds Noord-Nederland. 

 

  



                                                                                                                                       Bijlage 2    

 

Addendum 19 april 2016 m.b.t. Onderneming X 

 

Uit de concept jaarrekening 2015 blijkt dat de actuele waarde van de participatieportefeuille in 2015 

fors is toegenomen ten opzichte van ultimo 2014. Deze groei wordt met name veroorzaakt door de 

waardeontwikkeling van Onderneming X. Omdat de NOM de aandelen Onderneming X vóór 30 juni 

2016 waarschijnlijk niet (volledig) verkocht heeft en de waardering van risicoparticipatie Onderneming 

X een grote impact heeft op de waardebepaling van de NOM-aandelen, worden uitsluitend met 

betrekking tot deze onderneming de navolgende, aanvullende afspraken gemaakt. 

 

a. Op 30 juni 2016 wordt de waarde van de NOM-aandelen berekend, conform het onder 2 bepaalde. 

De grondslag voor de waardebepaling wordt op dat moment ‘definitief’, behoudens de waardering 

voor Onderneming X. 

b. De aandeelhouders stellen vast voor welk bedrag Onderneming X per 30 juni 2016 in de actuele 

waarde raming zoals opgenomen in de jaarrekening 2015  is begrepen.   

c. Indien de gerealiseerde verkoopopbrengst van Onderneming X afwijkt van het onder b 

vastgestelde bedrag, leidt dat tot een aanpassing van de door het Noorden aan EZ te betalen 

koopprijs en wel als volgt: 

- indien de gerealiseerde opbrengst lager is dan het op 30 juni geraamde bedrag, wordt de 

koopsom voor het Noorden verlaagd. Deze lagere koopsom leidt tevens tot een verlaging van de 

overwaarde c.q. het door EZ in Noord-Nederland te herinvesteren bedrag als bedoeld onder 4 en 

5.  

- indien de gerealiseerde opbrengst hoger is dan het op 30 juni geraamde bedrag, wordt de 

meeropbrengst als (super)dividend aan EZ uitgekeerd. De koopsom die het Noorden verschuldigd 

is, wijzigt derhalve niet ten opzichte van het onder a bepaalde. Van de eventuele extra opbrengst 

zal EZ 20% in Noord-Nederland herinvesteren..  

 

 

Ter illustratie een voorbeeld met getallen. 

Waarde NOM op 30 juni 2016 conform de eind 2015 afgesproken spelregels: € 155 miljoen. 

Stel dat aandelenpakket Onderneming X hierin begrepen is voor € 50 miljoen. 

Conform de overeengekomen spelregels (zie bijlage 1 en 2) is de opbrengst voor EZ: 

- superdividend (waarvan € 10 miljoen reeds is uitgekeerd in 2015) € 20.000.000 

- opbrengst aandelen 67.450.000 

Af: terug te ploegen ./. 20.605.000 

 € 66.845.000 

De Provincies betalen:  

- aandelenpakket € 67.450.000 

 

Beschikbaar voor herinvestering in Noord-Nederland € 20.605.000 

 

Indien de definitieve opbrengst Onderneming X in plaats van de op 30 juni 2016 geraamde € 50 

miljoen ‘slechts’ € 40 miljoen bedraagt, daalt de waarde NOM (de afrekenbasis voor de transactie 

tussen EZ en het Noorden) naar € 145 miljoen. 

EZ ontvangt in dat geval: 

- superdividend € 20.000.000 

- opbrengst aandelen (afgerond) 62.450.000 

Af: terug te ploegen ./. 18.605.000 

 € 63.845.000 

De Provincies betalen: 

- aandelenpakket € 62.450.000 

 

Beschikbaar voor herinvestering in Noord-Nederland € 18.605.000 



 

 

 

 

Indien de definitieve opbrengst Onderneming X in plaats van de op 30 juni 2016 geraamde € 50 

miljoen uiteindelijk € 60 miljoen bedraagt, betalen de Provincies voor het aandelenpakket nog steeds 

€ 67.450.000. EZ ontvangt een extra dividend van € 10 miljoen, waarvan € 2 miljoen wordt 

afgezonderd in het terugploegfonds Noord-Nederland zodat daarvoor € 22.605.000 beschikbaar is. 

 

EZ ontvangt in dit scenario een superdividend van € 28 miljoen in plaats van € 20 miljoen.   

 

 

Voor akkoord: 

 

Namens EZ 

 

Dr. B. Leeftink 

Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

Namens Noord-Nederland 

 

H. Brink 

Gedeputeerde Provincie Drenthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 




