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Punt 10. : Individueel aandeelhouderschap 
Twence BV 

 
 
 
 

Aan de raad 
 
 
Samenvatting: 
Op 21 mei 2008 heeft de regioraad besloten om het aandeel van de Regio Twente in Twence BV niet 
te verkopen en aandeelhouder in Twence BV te blijven. In het in 2009 door de regioraad vastgestelde 
“Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence BV” is in meerderheid gekozen voor het 
individuele aandeelhouderschap van de gemeenten. Om deze omzetting te bewerkstelligen heeft het 
dagelijks bestuur van de Regio Twente een 6-tal documenten ter besluitvorming aan de regioraad 
voorgelegd. Omdat dit onderwerp als “majeur beleidsonderwerp” is aangemerkt, bent u op grond van 
het raadsbesluit van 30 september 2008, nr. 08INT00994, bevoegd om hierover het gemeentelijke 
standpunt te bepalen. 
Omdat er nog veel onduidelijkheden zijn en er op de gestelde vragen pas antwoorden zullen worden 
ontvangen kort vóór de raadsvergadering van 1 februari 2011, stellen wij u voor in de 
regioraadsvergadering van 16 februari a.s. het standpunt in te nemen dat de besluitvorming in de 
regioraad over dit onderwerp moet worden uitgesteld. 
 
Aanleiding: 
De regioraad heeft op 27 juni 2007 besloten de Agenda van Twente vast te stellen. De regioraad heeft 
toen  ook besloten: 

- om in principe € 80 miljoen beschikbaar te stellen voor financiering van de Agenda van 
Twente inclusief € 50 miljoen voor de innovatieroute Twente als onderdeel van de Agenda; 

- in te stemmen met het onttrekken van deze € 50 miljoen op een nog nader te bepalen wijze 
aan het vermogen van Twence (bijvoorbeeld superdividend, gewijzigd dividend-beleid of 
verkoopopbrengst) en daartoe het advies af te wachten van de bestuurlijke adviescommissie 
Brekelmans; 

- een nader voorstel af te wachten over de financiering van de bijdrage van € 30 miljoen vanuit 
Twente voor de andere projecten op de Agenda van Twente en daartoe het advies af te 
wachten van de bestuurlijke adviescommissie Brekelmans. 

 
Op 21 mei 2008 heeft de regioraad besloten om (in afwijking van het voorstel van de commissie 
Brekelmans) het aandeel van de Regio Twente in Twence niet te verkopen en aandeelhouder te 
blijven. Deze keuze impliceert een grotere betrokkenheid van de Regio Twente (en de deelnemende 
gemeenten) bij Twence BV. Om deze grotere betrokkenheid invulling te geven heeft de regioraad in 
2009 het “Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence BV” vastgesteld.  
 
Ter uitvoering van het Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence heeft het dagelijks 
bestuur onlangs een 7-tal documenten aan de gemeenten gezonden. Deze documenten zijn als 
“majeur beleidsonderwerp” aangemerkt. De gemeenten hebben door deze kwalificatie 10 weken de 
tijd om hun standpunt in de regioraadsvergadering van 16 februari 2011, waarin over deze 
documenten gestemd zal worden, voor te bereiden.  
Het d.b. heeft de regioraad de volgende voorstellen voorgelegd: 

1. een raamovereenkomst; 
2. een akte van statutenwijziging; 
3. een aandeelhoudersovereenkomst met Attero; 
4. een akte van levering aandelen door Twence Beheer BV aan Regio Twente; 
5. een akte van levering aandelen door Regio Twente aan gemeenten; 
6. een aandeelhoudersovereenkomst gemeenten. 

 
Deze voorstellen zijn eerder besproken in een ambtelijk overleg van de deelnemende gemeenten op 
17 juni 2010 en in een portefeuillehoudersoverleg. 
 
Doelstelling: 
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De voorstellen van het d.b. Regio Twente aan de regioraad dienen getoetst te worden aan de eerder 
door de regioraad genoemde besluiten. Voor zover er ruimte is voor nadere invulling wordt rekening 
gehouden met  uw besluit van 6 oktober 2009, nr. 09INT01212. Dit besluit luidt: instemmen met het 
“Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence” met uitzondering van/aantekening bij de 
volgende beslispunten: 

a. biomassastromen wel aanbieden aan Twence met uitzondering van de stromen die de 
gemeente zelf hergebruikt. Wel moet duidelijk zijn dat dit wettelijk is toegestaan; 

b. in het rapport staat dat de overige afvalstromen op vrijwillige basis aangeboden worden. Wij 
gaan er hierbij van uit dat het uitgelegd moet worden als zijnde dat het op vrijwillige basis 
aangeleverd kan worden; 

c. indien er onvoldoende dividend uitgekeerd kan worden, zal de dividenduitkering aan 
gemeenten (basisuitkering) voor gaan op de uitkering van het dividend dat betrekking heeft op 
de Agenda van Twente; 

d. er wordt nog geen uitspraak gedaan over het dividendbeleid nadat de Agenda van Twente 
gefinancierd is (volgens planning vanaf 2018). 

 
Mogelijke oplossingen: 
De regioraad heeft in 2008 (in meerderheid) besloten tot het individuele aandeelhouderschap in 
Twence BV. Dit besluit is een “gepasseerd station”. Het gaat nu om de beoordeling van de 
voorwaarden waaronder de overdracht van de aandelen plaatsvindt. De regioraad kan besluiten in te 
stemmen met de 6 hierboven genoemde overdrachtsdocumenten, kan besluiten tot amen-dering van 
één of meer overdrachtsdocumenten of kan besluiten niet in te stemmen met de 
overdrachtsdocumenten. 
 
Voorgestelde oplossingen: 
Bij ons leven nog de nodige vragen met betrekking tot enkele van de 6 overdrachtsdocumenten. Deze 
vragen hebben wij neergelegd in de bijlage bij dit voorstel en in een brief aan het dagelijks bestuur van 
de Regio Twente van 7  januari 2011. In § 4.1 van het voorstel aan de regioraad is voorzien in de 
mogelijkheid voor de deelnemende gemeenten om vóór 15 januari 2011 vragen over de 
overdrachtsdocumenten te stellen aan het dagelijks bestuur. De antwoorden op die vragen worden 
echter pas kort vóór deze raadsvergadering bekend. Hierdoor ontbreekt een goede voorbereiding op 
het door u in te nemen standpunt. Wij vinden dit onwenselijk en stellen u daarom voor er bij de 
regio(raad) op aan te dringen de besluitvorming op dit dossier aan te houden. 
Daar komt bij dat de Europese Commissie naar aanleiding van een bij haar ingediende klacht het 
(voorlopige) standpunt heeft ingenomen dat de Regio Twente de Europese aanbestedingsregels heeft 
geschonden door de verbranding van afval onderhands aan aviTwente BV te gunnen (het dagelijks 
bestuur van de Regio Twente heeft de leden van de regioraad hierover door middel van zijn brief van 
13 december 2010 in kennis gesteld. Van deze brief hebt u inmiddels een afschrift ontvangen). Wij 
achten het gewenst van het dagelijks bestuur van de Regio Twente te vernemen hoe het standpunt 
van de EC zich verhoudt tot de voorgenomen aandelenoverdracht.    
 
Communicatie: 
N.v.t. 
 
Effecten meten: 
N.v.t. 
 
Planning: 
Behandeling in regioraad op 16 februari 2011. 
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Concept-besluit: 
Wij stellen u voor in de regioraad het standpunt in te nemen dat de besluitvorming over dit onderwerp 
moet worden uitgesteld tot een volgende vergadering van de regioraad.  
 

Nijverdal, 11 januari 2011 
 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 
 
De secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
Drs. J. van der Noordt,       J.G. Kristen 
 
 
Advies commissie(s): 
 
 
 
Nr. 11INT00011      Nijverdal, 1 februari 2011 
 
Aldus besloten, 
 
  De raad van Hellendoorn, 
 
De griffier,     de voorzitter, 
 
 
Bijlagen: 
1 
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Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11INT00011 
 
1. De raamovereenkomst: de raamovereenkomst is een overeenkomst tussen Twence BV, Twence 
Beheer BV, de Regio Twente, de aan de Regio Twente deelnemende gemeenten en de gemeente 
Berkelland (als rechtsopvolger van de voormalige gemeente Neede). De raamovereenkomst is a.h.w. 
een paraplu, die boven de andere 5 besluiten hangt. Alvorens de raamovereenkomst kan worden 
afgesloten, dienen de gemeenten eerst een intern besluitvormingstraject af te leggen. Indien de 
regioraad besluit tot de aandelenoverdracht aan de individuele gemeenten (+ Berkelland), dienen de 
individuele gemeenten hiermee in te stemmen (dit is voorzien in de raamovereenkomst). De 
individuele gemeenten gaan hierdoor – anders dan nu het geval is – deelnemen in een vennootschap, 
te weten Twence BV. Op grond van artikel 160, tweede lid Gemeentewet is het college bevoegd 
hiertoe te besluiten, echter niet dan nadat aan de raad een ontwerp-besluit tot deelname in Twence 
BV is toegezonden en de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis 
van het college te brengen. Uiteindelijk beslist het college echter over de deelname. Het besluit van 
het college behoeft wel de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel. G.S. toetsen of de 
deelname in Twence BV “in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van 
het daarmee te dienen openbaar belang”. Pas nadat GS hun goedkeuring hebben gehecht aan de 
besluiten van de 15 colleges van burgemeester en wethouders (zie punt f van de considerans van de 
raamovereenkomst) kan de raamovereenkomst worden aangegaan en ondertekend.  
De raamovereenkomst geeft voorts aan welke stappen in welke volgorde gezet moeten worden om de 
aandelenoverdracht tot stand te brengen. 
 
Een belangrijke bepaling is de bepaling onder punt 2 (pag. 8) dat de Raamovereenkomst en de daarin 
genoemde rechtshandelingen (dus alle onder “Aanleiding” genoemde stukken) als de juiste en 
volledige uitwerking van het Strategisch Plan worden aangemerkt. Dit betekent dat, wanneer er strijd 
zou bestaan tussen het Strategisch Plan en de raamovereenkomst en overige stukken, het bepaalde 
in de raamovereenkomst en de overige stukken vóór het bepaalde in het Strategisch Plan gaat. Het is 
dus zaak alert te zijn op eventuele afwijkingen tussen het Strategisch Plan en de thans voorliggende 
voorstellen van het d.b. aan de regioraad. Dat is met name van belang voor de leveringsplicht van 
afvalstoffen.  
 
In de raamovereenkomst staat “Partijen verklaren zich bekend met de inhoud van het Afval aanlever- 
en verwerkingscontract, welk contract in april 1995 tussen de Regio en AVI-Twente is gesloten. 
Onderwerp van deze overeenkomst is ondermeer de verplichting van Regio Twente om jaarlijks ten 
minste 220.000 ton huishoudelijke afvalstoffen aan AVI-Twente ter verwerking in de 
verbrandingsinstallatie op Boldershoek aan te bieden.” Dit contract heeft een looptijd tot 1 juli 2022. 

 
2. De akte van statutenwijziging: 
In deze akte worden o.m. de begrippen “afvalstoffen A” en “afvalstoffen B” geïntroduceerd. Onder 
“afvalstoffen A” verstaat de akte: “groente-, fruit- en tuinafval, restafval uit particuliere huishoudens en 
andere afvalstoffen die ten tijde van het van kracht worden van deze statuten aan de vennootschap 
en/of groepsmaatschappij(en) worden geleverd op grond van de op dat moment bestaande 
contractuele regeling of daarvoor in de plaats komende regeling met instemming van de 
vennootschap”.  
Onder “afvalstoffen B” verstaat de akte: “restafval uit particuliere huishoudens en andere afvalstoffen 
die ten tijde van het van kracht worden van deze statuten aan de vennootschap en/of 
groepsmaatschappij(en) worden geleverd op grond van de op dat moment bestaande contractuele 
regeling of daarvoor in de plaats komende regeling met instemming van de vennootschap”.  
Het verschil tussen afvalstoffen A en afvalstoffen B wordt dus gevormd door het GFT-afval dat wèl 
onder afvalstoffen A, maar niet onder afvalstoffen B valt.  

 
Uit artikel 4 van de Akte van statutenwijziging volgt dat houders van gewone aandelen A  met de 
vennootschap of een groepsmaatschappij van de vennootschap een overeenkomst moeten aangaan, 
strekkende tot de verwerking van afvalstoffen A die van die aandeelhouder afkomstig zijn (dit geldt 
ook voor de situatie dat een gemeenschappelijke regeling (lees: Regio Twente) een overeenkomst 
namens of ten behoeve van de aandeelhouder met de vennootschap (lees:Twence) of een 
groepsmaatschappij (lees: AviTwente) is aangegaan).  
Nu de gemeenten houders van aandelen A worden (zie artikel 1 van de Akte van levering aandelen 
door Regio Twente aan gemeenten) geldt voor hen de verplichting om afvalstoffen A te leveren. Deze 
eis geldt zolang de gemeente aandeelhouder van Twence is. Gecombineerd met het feit dat het zeer 



= 5 = 

moeilijk is om deze aandelen van de hand te doen, betekent dit de facto dat de leveringsplicht van de 
gemeenten ook doorloopt na afloop van het huidige contract met Twence dat in 2022 afloopt (zie in dit 
verband ook artikel 6 van de aandeelhoudersovereenkomst met gemeenten Regio Twente). Over de 
door de gemeenten na 1 juli 2022 te betalen vergoeding bestaat echter geen duidelijkheid.  

 
Er bestaat een discrepantie tussen het huidige contract en de nieuwe raamovereenkomst op het 
gebied van aan te leveren hoeveelheden afval en op het gebied van de definitie van de afvalstromen. 
In het huidige contract is er sprake van dat jaarlijks 230.000 ton afvalstoffen ter verwerking in de 
verbrandingsinstallatie op Boeldershoek moeten worden aangeboden. Indien door een in AVI-Twente 
participerende rechtspersoon binnen het NAO-verband aan AVI-Twente afval ter verwerking op 
Boeldershoek wordt aangeboden, zal het bovengenoemde tonnage afval, dat door de Regio jaarlijks 
aan AVI-Twente moet worden aangeboden, naar rato worden verminderd, met dien verstande dat die 
vermindering gemaximeerd is op 30.000 ton. 
In de raamovereenkomst is de totale omvang verminderd met 10.000 ton, maar is de constructie met 
de NAO (max. 30.000 ton) verdwenen. Daarmee lijkt het dat de NAO slechts maximaal 10.000 ton 
behoeft aan te leveren en het mogelijke “risico” voor de overige gemeenten is toegenomen met max. 
20.000 ton. Daarnaast wordt in het contract van 1995 gesproken over afvalstoffen (conform art. 3 
zowel huishoudelijke– en bedrijfsafvalstoffen) en is in de raamovereenkomst slechts sprake van 
huishoudelijke afvalstoffen. Dit is dus een inperking van de omvang van het contract zonder dat 
daarbij de aan te leveren hoeveelheden (220.0000 ton) zijn aangepast (bedrijfsafval was ook 
onderdeel van het oude contract). Daarnaast lijkt het dat alleen de Twentse gemeenten financieel 
aangesproken worden als de verbrandingsinstallaties niet volledig worden benut. Ligt hier ook geen 
verantwoordelijkheid voor de NAO (delen ook mee in het dividend)? Hierover is aan Henk Bolhaar van 
de Regio Twente verduidelijking gevraagd. Zijn antwoord luidt: 
“Uitgangspunt van het afvalaanlever- en verwerkingscontract met AviTwente is dat Regio Twente 
230.000 ton afvalstoffen per jaar moet leveren. In het contract is de passage over de 30.000 ton uit 
het NAO-gebied opgenomen omdat GS van Overijssel bij het verlenen van de vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer in het kader van de doelmatigheid hebben opgenomen dat 30.000 ton uit het 
NAO-gebied (provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Drente) zou moeten komen. GS hebben 
hiervoor echter geen juridische waarborgen afgegeven. In de praktijk is hiervan 10.000 ton ingevuld 
middels het Afvalverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Vandaar dat nu nog 220.00 ton resteert. 
Inmiddels bestaat het NAO niet meer. Er is inderdaad een discrepantie tussen de omschrijving in het 
afvalaanlever- en verwerkingscontract en de Raamovereenkomst/Aandeelhoudersovereenkomst 
gemeenten. De notaris is gevraagd hiernaar te kijken. 
De toerekening van de hoeveelheid afval over de gemeenten is geregeld in paragraaf 3.3.4a van het 
Strategisch plan. Uitgangspunt is het inwoneraantal per 1 januari 2010”. 
 
Bovendien klinkt in de definities van de begrippen afvalstoffen A en afvalstoffen B op geen enkele 
wijze het amendement van de gemeente Hof van Twente door. Hierover zijn eerder vragen gesteld 
(zie het “Overzicht vragen/opmerkingen en antwoorden m.b.t. documenten overdracht aandelen 
Twence” vraag 2.3). Op de vraag welke afvalstoffen verplicht bij Twence moeten worden aangeleverd 
is geantwoord: “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 laatste zin is echter niet in overeenstemming met het aangenomen 
amendement Hof van Twente. Door het amendement van de gemeente Hof van Twente is in het 
Strategisch Plan bepaald dat al het gft en brandbaar (grof) restafval dat via de minicontainer wordt 
ingezameld naar Twence gaat. Dit betekent dat al het gft en brandbaar (grof) restafval dat niet via de 
minicontainer wordt ingezameld, niet naar Twence behoeft te gaan. Dit is bijv. van belang voor het gft 
en brandbaar (grof) restafval dat rechtstreeks bij een overlaadstation wordt aangeleverd. Dat 
amendement kent immers geen tijdslimiet en geldt dus voor onbepaalde tijd. Door de hierboven bij 
“Raamovereenkomst” opgenomen  passage zou de akte van statutenwijziging gaan boven het 
Strategisch Plan en zou het amendement van de gemeente Hof van Twente een loze letter worden. 
Aan de andere kant komt het aangenomen amendement van de gemeente Hof van Twente neer op 
een eenzijdige wijziging van de overeenkomst tussen de Regio Twente en Twence BV. Dat is juridisch 
niet geoorloofd. Jegens Twence BV heeft het amendement dus geen enkele inhoud. 
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Een ander belangrijk onderdeel van de akte is dat het maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld in drie 
soorten aandelen, te weten: gewone aandelen, cumulatief preferente aandelen en (nieuw!) tijdelijk 
winstdelende preferente aandelen. Deze laatste categorie aandelen is in het leven geroepen om de 
toegezegde gelden voor de uitvoering van de Agenda van Twente veilig te stellen. De tijdelijk 
winstdelende preferente aandelen komen te vervallen op het moment dat € 80 miljoen aan dividend 
voor de uitvoering van de AvT is uitgekeerd aan de Regio Twente (artikel 11, vierde lid).  
 
De winstuitkering is geregeld in artikel 25. Het eigen vermogen dient na winstuitkering minimaal 25% 
van het totale vermogen te bedragen. Als het eigen vermogen groter is dan 25%, maar kleiner dan 
28% van het totale vermogen, mogen slechts winstuitkeringen worden gedaan, nadat de algemene 
vergadering van aandeelhouders op voorstel van het bestuur daartoe met een 2/3 meerderheid heeft 
besloten. Hierbij geldt dat eerst een uitkering wordt gedaan aan de houders van de cumulatief 
preferente aandelen (thans Attero BV). Vervolgens wordt een bedrag van       € 798.000,-- uitgekeerd 
aan de houders van gewone aandelen en daarna aan de houders van tijdelijk winstdelende preferente 
aandelen (lees: Regio Twente) tot maximaal een bedrag van € 8.302.808,-- per jaar.  
 
3.  De aandeelhoudersovereenkomst met Attero BV 
Deze overeenkomst dient te worden afgesloten in verband met de huidige 
aandeelhoudersovereenkomst tussen Twence Beheer BV, de gemeenschappelijke regeling 
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen en Attero (zijnde de huidige aandeelhouders van Twence BV) 
en de aandelenoverdracht van Twence Beheer BV aan de individuele gemeenten (via de Regio 
Twente). Na de aandelenoverdracht zullen ook de Regio Twente en de individuele gemeenten 
toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. Deze overeenkomst geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

 
4. De akte van levering aandelen door Twence Beheer BV aan de Regio Twente 
Na overdracht van de aandelen door Twence Beheer BV aan de Regio Twente verliest deze 
vennootschap haar bestaansrecht. Zij zal worden opgeheven. 

 
5. De akte van levering aandelen door Regio Twente aan de gemeenten 
M.b.t. de verdeling van de aandelen is in het Strategisch plan eveneens opgenomen dat hiervoor het 
inwoneraantal per 1 januari 2010 geldt (paragraaf 3.3.1). Voor de gemeente Berkelland wordt het 
aantal inwoners van de voormalige gemeente Neede op 31 december 2004 aangehouden. Voor de 
gemeente Rijssen-Holten geldt dat, nu het afval van Holten op grond van oude afspraken elders wordt 
verwerkt, het inwoneraantal van Holten niet wordt meegerekend.  
In het verleden werd de basisuitkering berekend op basis van het inwoneraantal 2001. Dit aantal werd 
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. 
Over de wijziging van het dividendbeleid zullen we een vraag stellen. 

 
6. De aandeelhoudersovereenkomst gemeenten/Regio Twente/Twence BV 
In deze overeenkomst wordt onder andere het dividendbeleid geregeld. In artikel 1 wordt 
overeengekomen dat een statutaire regeling wordt getroffen, die afwijkt van het Strategisch Plan. 
Gedoeld wordt op de zogenaamde tijdelijk winstdelende preferente aandelen, die de Regio Twente 
aanspraak geven op een uitkering van maximaal € 64 miljoen voor de uitvoering van de Agenda van 
Twente (er is reeds 2 maal € 8 miljoen aan de Regio Twente uitgekeerd). Ook het 
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen heeft naar rato van zijn aandelenbezit recht op een dergelijke 
uitkering. Dat verklaart het bedrag van € 66.422.464,--. Ruim € 2,4 miljoen gaat dus van Twence naar 
het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Het alternatief voor de t.w.p. aandelen was dat allerlei 
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ingewikkelde juridische constructies moesten worden bedacht. Daarom kan worden ingestemd met 
deze afwijking van het Strategisch Plan. 

 
In artikel 3 is geregeld dat met de overdracht van aandelen door Regio Twente aan de gemeenten 
onlosmakelijk is verbonden dat de gemeenten de garanties van de Regio Twente jegens 
bankinstellingen voor verplichtingen van Twence overnemen en de RT daarvoor vrijwaren. Tegenover 
die verplichting staat overigens wel dat Twence periodiek aan de gemeenten een vergoeding van ca. 
€ 1,7 miljoen verstrekt voor deze garantieverplichtingen. De garantieverplichtingen vervallen niet in het 
geval een gemeente haar aandelen aan Twence zou verkopen. 

 
In artikel 5 wordt de transporten-egalisatieregeling genoemd. Verwezen wordt naar een bijlage bij de 
overeenkomst. Deze bijlage is evenwel niet aangetroffen. 
 
In artikel 6 is vastgelegd dat de gemeenten de feitelijke levering van afvalstoffen van 220.000 ton per 
jaar naar rato van hun inwoneraantal dienen te continueren. Verwezen wordt naar hetgeen hierover 
boven onder “akte van statutenwijziging” is opgemerkt over deze verplichting. 
 
Artikel 8 regelt de verplichtingen die gelden indien 85% van de houders van gewone aandelen 
besluiten hun aandelen aan een derde te verkopen. In dat geval zijn alle gemeenten verplicht aan die 
verkoop mee te doen. Aan de verkrijgende partij dient in dat geval een aantal verplichtingen te worden 
opgelegd (lid 1). Voor zover de koopsom onvoldoende is voor de uitvoering van de Agenda van 
Twente is de toestemming van de Regio Twente vereist.  
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