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Doel bijeenkomst 

Open gesprek: 

 

-   Hoe kijkt u tegen Twence aan? 

 

- Wat verwacht u van de raad van commissarissen? 

 

- Perspectief aandeelhoudersstrategie en 

Aandeelhouderschap Münster 
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Het gezamenlijke begin (1985) 
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Wat hebben we met elkaar bereikt…… 
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Twence: uw bron van grondstoffen en duurzame energie 



Governance Twence 

 

Wettelijke rolverdeling 

 

• Algemene vergadering (actief aandeelhouderschap) 

 

• Raad van commissarissen:  
- Houdt toezicht, adviseert  
- treedt op als werkgever van de  directie 

 

• Bestuur: onderneemt 
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Belangrijkste bevoegdheden 
algemene vergadering van aandeelhouders 

 

• Goedkeuring Strategisch beleidsplan  

• Goedkeuring majeure investeringen 
(Instelling bestuurlijke werkgroep) 

• Vaststellen tarieven verwerking afval:1-1-2018  
- restafval verlaagd van € 116 naar € 70 
- GFT verlaagd van € 52 naar € 32 

• Benoeming leden raad van commissarissen  

 

 

 

 

 



Raad van commissarissen 
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Rol raad van commissarissen  

“De rvc richt zich bij de vervulling van haar taak 
naar het belang van de vennootschap. “ 
 

Kernopdracht:  
Toezicht houden op en adviseren van de directie 
met het oog op de continuïteit van de onderneming 
waarbij rekening wordt gehouden met de belangen 
van alle stakeholders  
(aandeelhouders, werknemers, omwonenden, 
leveranciers, etc) 

 

 

 

 

 



Onderzoek  

aandeelhouderschap Stadt Münster  

en  

aandeelhoudersstrategie Twence 



Aanleiding en proces 

• Verzoek aandeelhouderschap Stadt Münster 

• Moties gemeenteraden Almelo en Enschede 

 

Opdracht  AVA juni 2016 

“Onderzoek meerwaarde aandeelhouderschap Münster in samenhang 
wenselijke aandeelhoudersstrategie Twence en kom met advies in 
algemene vergadering 20-4-2017” 

 

Drie deelonderzoeken 

• Aandeelhoudersstrategie 

• Aandeelhouderschap Münster 

• Waardebepaling - ‘geheim’ 
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Drie mogelijke modellen geformuleerd 

Richting 

Publiek 

Belang Risico  Dividend Toelichting Scope 

Duurzame 

afvalverwerker 

en producent 

van energie 

(Status quo 

model) 

   

 Focus blijft afvalverwerking met winning 

van grondstoffen en energie uit afval 

 Scope formuleren voor omvang 

duurzame activiteiten 

 Dividend afhankelijk van ontwikkelingen 

tarieven en investeringen 

Facilitator / 

platform van 

regionale 

duurzaamheid

s-agenda / 

klimaatbeleid 

   

 Uitbreiding scope; intensivering focus 

circulaire economie en klimaatbeleid 

 Volledige transitie kan leiden tot toename 

risico en afname (korte termijn) dividend 

Verkopen 

belang 
   

 Bij afwezigheid legitimatie publiek 

aandeelhouderschap is verkoop logische 

conclusie 

 Individueel of gezamenlijk 

Hoog Laag 



Scenario’s  
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Strategisch model 

 
Met aandeelhouderschap 

Stadt Münster 

 
Zonder 

aandeelhouderschap Stadt 
Münster 

 
Status Quo-model 
 
Duurzame afvalverwerker en 
producent van energie  
 
 

  
  
 

1 

  
  
 

2 

 
Duurzaamheidsbevorderaar 
 
Status Quo model aangevuld met 
Facilitator/ platform van  
regionale duurzaamheids- 
agenda / Klimaatbeleid  
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Aandeelhouderschap  
beëindigen  
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Beleidsdoelstellingen Twentse gemeenten 

Bestuursopdracht 2017 en 2018  

‘Energieneutraal Twente in 2050 en een afvalloze regio’ 
 

• In 2020: vermindering CO2-uitstoot met 25% t.o.v. 1990 

• In 2023: 20% energieverbruik uit hernieuwbare bronnen (2020: 14%) 

• In 2030: hergebruik 90% huishoudelijk afval (50kg restafval per inwoner) 

 

Andere relevante beleidsprogramma’s 
• Rijksbrede programma Circulaire Economie 

• Mineral Valley Twente: circulaire economie bodem en mest  

• Rijksbrede Energieagenda 

• Provincie Overijssel: Programma Nieuwe Energie 2017 – 2023  
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 Energieproductie Twence   
(2006 - 2016 Realisaties, 2017 - 2021 Forecast) 
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Klimaatbeleid vergelijkingen 

  2016 2020 

CO2-reductie (ton) 344.000 414.000  

Zon  (hectare parken) 900  1.260  

Windmolens (2 MW) 169 252 
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•               

klimaatdoelstellingen Twente 

  

2015* 

(9,5%)  

2020 

(14%) 

2020 

(20%) 

Prestatie/Doelstelling 

Twente 5,5 PJ 8,1 PJ 11,6 PJ  

Twentse gemeenten  1,9 PJ pm pm 

Bijdrage Twence 3,6 PJ, > 4 PJ pm 

* Bron: Klimaatmonitor hernieuwbare energie en warmteproductie 2015  

Toelichting: 

bovenstaande tabel geeft indicatief de huidige situatie en  

toekomstige ambities weer. 

Energieverbruik Twente 2015: 58 Petajoule (Pj) 

 Bijdrage Twence conform klimaatmonitor 

 Hernieuwbare energieproductie Twente volgens klimaatmonitor 



Profiel Stadt Münster 

• Circa 300.000 inwoners 
• 70 km vanaf Hengelo 
• Sterke focus op het Euregiogebied 
• Eigen afvalbedrijf (tak van dienst): 

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 



Profiel AWM 

• Sinds 1996 tak van dienst van de Stadt Münster 

• AWM dient een publiek belang 

• Circa 370 medewerkers 

• Kernactiviteiten: beheer openbare ruimte en 
afvalverwijdering (inzameling, verwerking)  

• Eigen verwerkingsmogelijkheden, waaronder 
een sorteerinstallatie voor huishoudelijk afval.  

• Het brandbaar residu komt sinds 1/1/2017 bij 
Twence. 



Meerwaarde euregionale samenwerking 

• Publieke krachtenbundeling t.b.v. realiseren van de circulaire economie  
• Gezamenlijke regie op zorgvuldige verwerking omwille van de effecten op 

het milieu en de omgeving 
• Stabiele afvalstoffenheffing, waarbij de leges van de burger in de regio 

worden ingezet 
• Euregionale verdiepingskansen door:  

- verbreding en intensivering samenwerking op diverse beleidsvelden 
  b.v.  gebruik van mechanische scheidingsinstallatie AWM 
- kennisdeling- en ontwikkeling samen met onderwijsinstellingen 
 

Perspectief: Euregionaal, duurzaam grondstoffen- en 

energiebedrijf 



Vervolg besluitvormingsproces 

 16-2-2017  Bijeenkomst gemeenteraadsleden  

 

 16-2-2017 t/m Behandeling ‘Beslisdocument’ door individuele   
19-04-2017  aandeelhouders  
   

 20-4-2017  Behandeling beslisdocument in AVA 

 

 17 mei 2017  Uitspraak Kommunalaufsicht: Besluitvorming  
   Gemeenteraad Münster: CP-aandeelhouderschap 
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Gesprek / discussie 

1. Hoe kijkt u tegen Twence aan? 

 

2. Hoe kan de RVC bijdragen aan een optimale verbinding 

tussen de aandeelhouders en Twence? 

 

3. Wat vindt u van de ontwikkelingen m.b.t  

- aandeelhoudersstrategie 

- mogelijk aandeelhouderschap Münster 
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Dank voor uw aandacht! 

Zijn er nog vragen? 
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