
 

Vragen fractie PvdA 

1. Verzoek aan GS om bij Enexis er nogmaals op aan te dringen dat in het nieuwe netwerk 

voldoende ruimte komt voor huishoudens en kleine initiatieven en dat niet alle ruimte alleen 

maar beschikbaar komt voor de grote zonneparken en windparken. Dat komt de participatie 

en het draagvlak voor de verduurzaming onder onze inwoners niet ten goede.  

Antwoorden: 

1. Blijkens het Jaarverslag 2019 van Enexis Holding NV heeft men brede aandacht voor 

verduurzaming:  

“Een duurzaam huis, clubgebouw of kantoor is waar veel klanten over nadenken en wat ze 

realiseren. Wij maken het netwerk zo goed mogelijk geschikt voor alle duurzame 

energiekeuzes. Terwijl we hard werken aan het duurzame energiesysteem van de toekomst 

blijft de dagelijkse betrouwbaarheid van energie van onmiskenbaar groot belang voor 

individuele klanten en voor het functioneren van de maatschappij en de economie.” 

 

Vragen fractie Forum voor Democratie 

2. Forum voor Democratie maakt graag gebruik van een voorlichting van Enexis.  

Antwoorden: 

2. Wij zullen deze wens aan Enexis kenbaar maken en nagaan wat de mogelijkheden op korte 

termijn zijn.  

 

Vragen fractie CDA 

3. Om met dat laatste te beginnen (het effect op het weerstandsvermogen): Kunt u ons hiervan 

al een schets, voorspelling, geven, zodat wij dat bij de uiteindelijke besluitvorming kunnen 

betrekken? Dit graag zowel voor € 11,9 mio als voor € 15,7 mio. 

4. Wat is de kans of misschien risico dat de lening niet €11,9 mio maar € 15,7 mio wordt? 

5. Waarom zouden de Staten nu al de bandbreedte van 15,7 moeten accepteren? Is er een 

mogelijkheid een beslissing hierover uit te stellen? 

6. Is het college ook van mening dat de bereidheid van de provincie om nu al te besluiten 

eventueel € 15,7 mio uit te lenen niet echt de andere partijen, zoals de gemeenten stimuleert 

om actief deel te nemen aan de gevraagde lening? 

7. Ziet het college mogelijkheden om bij een (hogere) lening (meer) invloed aan te wenden om 

de investeringen in Drenthe naar voren te halen? 

8. Gesproken wordt over de bedrijvigheid die deze investeringen met zich meebrengen, wellicht 

ook voor Drentse bedrijven. Ziet het college mogelijkheden om ervoor zorg te dragen dat de 

bij de investeringen ook daadwerkelijk Drentse bedrijven de kans krijgen te worden betrokken, 

of misschien zelfs een grotere kans krijgen? 

9. Heeft het college zicht op de bereidwilligheid van de andere aandeelhouders (provincies, 

gemeenten en andere partijen) deel te nemen aan deze leningen en geld beschikbaar te 

stellen? 

10. Enexis doet op pagina 7 van haar verzoek een aanbod expertise beschikbaar te stellen voor 

een toelichting op dit verzoek aan de Statenleden, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan 

de netcapaciteit in Drenthe en de plannen voor verzwaring en uitbreiding van het netwerk. 
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Onze fractie vraagt bij deze aan college en griffie dit op korte termijn voor de Staten te 

organiseren, zo mogelijk vóór de definitieve besluitvorming in de Statenvergadering van 1 juli. 

Antwoorden: 

3. Wij verwachten dat de risico’s een gering effect zullen hebben op het benodigde 

weerstandsvermogen. Als Drenthe een hybride converteerbare aandeelhouderslening 

verstrekt aan Enexis dan is de inschatting dat er zeer beperkt sprake is van een financieel 

risico. Enexis opereert in een gereguleerde markt en we verwachten dat Enexis geen 

problemen zal hebben met de terugbetaling van de lening (de vorige vier leningen zijn ook 

tijdig of vroegtijdig afgelost). De externe adviseur Zanders is daarnaast van oordeel dat Enexis 

opereert in een stabiele sector, en geeft aan dat gereguleerde nutsbedrijven doorgaans een 

beperkt risicoprofiel hebben. Zanders onderschrijft dat op enig moment de winstgevendheid 

van Enexis daalt, maar dat Enexis desalniettemin vreemd vermogen kan ophalen op de 

kapitaalmarkt. Zanders acht het risico van liquiditeitstekorten beperkt. Dit impliceert dat Enexis 

in staat zal zijn om de verplichtingen richting de provincie te voldoen.  

Op het moment dat de lening wordt omgezet in aandelenkapitaal, komen de middelen niet 

meer beschikbaar in de vorm van liquiditeit (door aflossing van de lening). De provincie zal 

gezien de triple-A rating die de overheid heeft, geen problemen hebben dit bedrag op de 

kapitaalmarkt aan te trekken. De huidige rentestanden en de verwachting dat deze nog 

langere tijd laag zullen blijven geven eveneens geen aanleiding tot een verhoogde risico-

inschatting.  

4. Op dit moment is bekend dat de provinciale aandeelhouders het voornemen tot het 

verstrekken van de lening hebben voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij zijn bereid om meer 

dan naar rato van het aandelenbelang deel te nemen, waarmee het bedrag van EUR 500 

miljoen reeds bijeen wordt gebracht. Er zijn ons nog geen signalen bekend dat (de 

meerderheid van de) gemeenten niet willen participeren in de lening. Het hanteren van de 

bandbreedte is erop gericht Enexis zekerheid te geven dat de gehele lening van EUR 500 

miljoen bijeengebracht wordt. Het is op dit moment niet aan te geven of de lening eerder EUR 

11,9 miljoen dan wel EUR 15,7 miljoen zal bedragen.  

5. Het uitstellen van deze beslissing is niet wenselijk. Indien meerdere aandeelhouders dit doen, 

dan geeft dit Enexis minder zekerheid over het bijeen kunnen brengen van het benodigde 

kapitaal. Dit zou door de rating agencies als een negatief signaal kunnen worden opgevat, wat 

potentieel effect kan hebben op de beoordeling van de kredietwaardigheid (rating). En een 

lagere rating heeft o.a. tot gevolg dat het duurder wordt voor Enexis om vreemd vermogen 

aan te trekken. Dit heeft weer gevolgen voor de dividenduitkeringen aan de aandeelhouders.  

6. Op dit moment is bekend dat de provinciale aandeelhouders het voornemen tot het 

verstrekken van de lening hebben voorgelegd aan Provinciale Staten. Er zijn ons nog geen 

signalen bekend dat (de meerderheid van de) gemeenten niet willen participeren in de lening. 

Het hanteren van de bandbreedte is erop gericht Enexis zekerheid te geven dat de gehele 

lening van EUR 500 miljoen bijeengebracht wordt. Het is op dit moment niet aan te geven of 

de lening eerder EUR 11,9 miljoen dan wel EUR 15,7 miljoen zal bedragen.  

7. In onze rol van aandeelhouder hebben wij hier geen invloed op.  

8. In onze rol van aandeelhouder hebben wij hier geen invloed op.  

9. Er zijn ons nog geen signalen bekend dat gemeenten niet willen participeren in de lening. 

10. Wij zullen deze wens aan Enexis kenbaar maken en nagaan wat de mogelijkheden op korte 

termijn zijn.  

 

Vragen fractie GroenLinks 

11. U stelt in dat de risico’s die verbonden zijn aan de lening te betrekken bij het berekenen van 

het weerstandsvermogen. 



Heeft dit ook invloed op de berekende risicoreserve van de provincie? Wordt deze nu met een 

gecalculeerde risico verhoogd? 

Antwoorden: 

11. Tenminste twee keer per jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de risico’s waaraan de 

provincie blootstaat. Mocht deze inventarisatie aanleiding geven voor een verhoging (dan wel 

verlaging) van de risicoreserve, dan zal dit aan uw Staten worden voorgelegd.  

 

Vragen fractie PVV 

12. Het is duidelijk, dat Eneco een grote investering moet doen om het netwerk te versterken/te 

verzwaren. Totaal 1,9 miljard euro, waarvan 500 miljoen geleend gaat worden door de 

provincies. De kosten van de investering zullen betaald worden uit een verhoging van de 

tarieven voor het gebruik van het netwerk door de gebruikers. Is duidelijk hoe groot de 

verhoging zal zijn. Of wordt dit ook weer een van de “stille” verhogingen van de 

energiekosten voor de gebruikers. De lening van de Provincie Drenthe aan Enexis is 

akkoord, want het netwerk moet verzwaard worden vanwege de grotere vraag naar meer 

elektriciteit in de toekomst. 

Antwoord: 

12. Uit de tarieven die klanten betalen worden de investeringen gedurende de afschrijftermijn 

vergoed. De ACM ziet toe op de betrouwbaarheid van het netwerk, de klantgerichtheid van 

de dienstverlening van de netbeheerders en de betaalbaarheid voor de klanten 

(huishoudens en bedrijven). 

 

Vragen fractie SP 

13. In het kader van het belang van participatie van inwoners van Drenthe in de Energie 

Transitie stelt de SP voor de rente-opbrengsten terzake, specifiek te reserveren ter 

ondersteuning van burgerinitiatieven. Is GS bereid dit voorstel te ondersteunen en tot 

uitvoering te brengen. 

Antwoord:  

13. Dividend- en renteopbrengsten zijn als algemeen dekkingsmiddel onderdeel van het totale 

dekkingsplan voor de provinciale lasten.  

 

 


