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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT00932 

lllllllllllllilllll.il. 

Gemeente 
Hellendoorn 

2 ? MUĩ 2017 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja , de nota is openbaar. 

Onderwerp: B&W-advies: 
Beslisdocument aandeelhouderschap Stadt Munster/ aandeelhoudersstrategie Twence 

Advies: 
1. Instemmen met de toetreding van Stadt Münster tot aandeelhouder van Twence; 
2. Kiezen voor het status quo-model, waar Twence een duurzame afvalverwerker en producent van energie 

is en blijft. Dit staat niet in de weg dat Twence, in overleg met de aandeelhouders, 
duurzaamheidsprojecten kan realiseren; 

3. Aandeelhouderschap in Twence behouden; 
4. De raad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen ter kennis van u te brengen. 

Besluit B en W: Co^tfï CKd^ė 

Korte samenvatting: 
In de algemene vergadering van Twence op 14 juni 2016 is een Stuurgroep ingesteld met als opdracht 
onderzoek de meerwaarde van het mogelijke aandeelhouderschap van de Stadt Münster in samenhang met de 
wenselijke aandeelhoudersstrategie Twence en kom met een advies in de algemene vergadering van 20 april 
2017. Twence presteert momenteel naar tevredenheid en zorgt tevens voor een grote bijdrage aan de 
gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Deze duurzaamheidscores kunnen naar rato (percentage aandelen) 
toegerekend worden aan de deelnemende aandeelhouders. We adviseren aandeelhouder te blijven in Twence 
omdat we op het gebied van duurzaamheid en financiën een meerwaarde in Twence zien. Stadt Münster kan 
toetreden als aandeelhouder om bij te dragen aan de leveringsverplichting en we zien synergievoordelen bij 
toetreding. Vooralsnog adviseren we in te zetten op het model Status Quo. Als duidelijk is welke 
duurzaamheidsrol Twence mogelijk kan spelen kan dit heroverwogen worden. Dit staat niet in de weg dat 
Twence, in overleg met de aandeelhouders, duurzaamheidsprojecten kan realiseren. 

Aanleiding: 
In het voorjaar 2016 is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders Twence B.V. stilgestaan bij: 
1. De wens van de Stadt Münster om aandeelhouder van Twence te worden. 

2. De motie van de gemeenteraad Almelo d.d. 29-09-2015 om de mogelijkheden tot verkoop van Twence te 
onderzoeken en daarvoor steun te zoeken bij de andere aandeelhouders. 
3. De motie van de gemeenteraad Enschede d.d. 29-06-2015 om inzichtelijk te maken wat de waarde is van de 
aandelen van Twence en een onderbouwde heroverweging voor te bereiden van het aandeelhouderschap van 
Twence. 
Voor de beantwoording van bovengenoemde vragen is een Stuurgroep ingesteld. De Stuurgroep heeft drie 
werkgroepen aangesteld om de verschillende deelvraagstukken nader uit te werken. Advisering van de 
werkgroepen is gevraagd op: 

1. Aandeelhoudersstrategie 
2. Aandeelhouderschap van de Stadt Münster 
3. Waardebepaling. 
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Van belang is het om de deelonderzoeken in onderlinge samenhang te beschouwen en in zijn integraliteit te 
beantwoorden. Dit is gedaan en daar zijn vijf hoofdscenario's uit geformuleerd. 
Van de aandeelhoudende gemeenten wordt nu een standpunt gevraagd over de geformuleerde scenario's 
uitgebrachte adviezen door de drie werkgroepen. Afhankelijk van de reacties van de aandeelhouders tijdens de 
algemene vergadering van 20 april aanstaande kan nadere specificatie binnen de hoofdscenario's plaatsvinden. 

Relevante eerdere besluiten: 

Strategisch Beleidsplan Twence 2016-2019 d.d. 2 november 201 5 (1 5INT03189) 

Doelstelling: 
Een goede afweging maken van de voorgelegde vraagstukken om de toekomstige strategie voor Twence te 
bepalen. 
Oplossing: 
in het beslisdocumerit aandeelhouderschap Stadt Munster zijn de bevindingen van de deelonderzoeken 
beschreven. De deelonderzoeken zijn door Emendo Capital vertaald in drie strategische modellen. 

1. Model Status Quo: Aandeelhouders die de duurzame activiteiten van Twence van belang vinden 
maar het wenselijk vinden dat Twence zich beperkt tot afvalverwerking en de direct daaraan 
gekoppelde productie van herbruikbare grondstoffen en hernieuwbare energie. 

2. Model "duurzaamheidsbevorderaar": Twence zou een regionale faciliterende functie kunnen 
krijgen om de duurzaamheidsdoelstellingen op het terrein van circulaire economie en 
klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders te helpen realiseren. 

3. Model "beëindiging aandeelhouderschap": Aandeelhouders die afscheid wensen te nemen van 
Twence. 

Aandeelhouder blijven 

Besluitvorming 

Scenario 5: 
Aandeelhouderschap 

beëindigen 

'Status Q u o ' 

'Duurzaamheids
bevorderaar ' 

Scenario 1 
'Status Quo' 

met Stadt Münster 

Scenario 2 
'Status Quo' 
zonder Stadt 

Münster 

Scenario 3 
'Duurzaamheids

bevorderaar ' 
met Stadt Münster 

Scenario 4 
'Duurzaamheids

bevorderaar ' 
zonder Stadt 

Münster 

Vooralsnog adviseren we in te zetten op het model Status Quo. Als duidelijk is welke duurzaamheidsrol Twence 
mogelijk kan spelen kan dit heroverwogen worden. Dit staat niet in de weg dat Twence, in overleg met de 
aandeelhouders, duurzaamheidsprojecten kan realiseren. 
In bijlage I zijn de afwegingen gemaakt hoe tot bovenstaand advies is gekomen, waarbij het beslisdocument als 
onderlegger is gebruikt. 

Effecten: 
De keuze voor de Status Quo betekent dat we aandeelhouder van Twence blijven en dat er een forse bijdrage 
aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen wordt bijgedragen. 
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Planning: 
Besluitvormingsproces: 
14 juli 2016 Instellen Stuurgroep t.b.v. integrale onderzoeksopdracht en 1 s t e besluit CP-

aandeelhouderschap Stadt Münster door AVA Twence 
8 december 2016 Bekrachtiging besluit Cumulatief Preferente aandeelhouderschap Stadt Münster door AVA 

Twence 
December 2016 Raadsbericht over onderzoek (voorstel Stuurgroep) 
Februari 2017 Integratie deelonderzoeken tot integraal beslisdocument 
16 februari 2017 Bijeenkomst gemeenteraden over onderzoeksresultaten 
17 febr-19 apr.2017 Behandeling beslisdocument door de individuele aandeelhouders 
20 april 2017 Besluitvorming in AVA Twence 
17 mei 2017 Uitspraak Kommunalaufsicht: Besluitvorming gemeente Münster: CP-aandeelhouderschap 
Vervolg Begeleiding van de uitwerking van het genomen besluit door Aandeelhouderscommissie(s) 

Financiële consequenties: 
We ontvangen jaarlijks een borgstellingsvergoeding aangezien we garant staan voor een geldlening dat door 
Twence is afgesloten. Deze borgstellingsvergoeding bedraagt C 93.000,-- . Naast deze vergoeding ontvangen we 
ook jaarlijks dividend. Het dividend bedraagt circa C 44.000,-- . Twence verwacht echter dat de winst fors gaat 
stijgen de komende jaren omdat enkele grote investeringen afgeschreven zijn. De verwachting is dat het 
dividend oploopt naar C 5 miljoen. Dat betekent dat het dividend voor Hellendoorn zal oplopen naar 
C 275.000,- - . 

Bij de keuze voor het Status Quo model blijven we dividend ontvangen. Bij verkoop ontvangen we uiteraard 
geen dividend meer maar een verkoopbedrag. Ter indicatie: Op basis van het eigen vermogen van de 
onderneming kunnen we een voorzichtige waardebepaling geven. Het eigen vermogen bedraagt zo'n C 124 
miljoen. Afgezet tegen het aandelenbezit van Hellendoorn zou dat een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 
C 6,8 miljoen. 

De financiële afweging is nader toegelicht in bijlage 1. 

Personele consequenties: 
n.v.t. 

Juridische consequenties: 
Bij de keuze voor het Status Quo model is er geen juridische consequentie. 

Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
n.v.t. 

Overige consequenties: 
n.v.t. 
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