
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  4 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken  

Onderwerp:  Verkoop aandelen Attero 

 

1. Aanleiding 

De gemeente is aandeelhouder van Attero. Bij de verkoop van Essent aan RWE in 2009 is het 

toenmalige Essent Milieu, nu Attero, niet meeverkocht aan RWE. Om een aantal redenen is de 

verkoop toen niet gelukt en zijn de aandelen in Attero in handen gebleven van de toenmalige 

publieke aandeelhouders van Essent. Eind 2013 is er een geschikte overnamekandidaat 

gevonden en wordt nu aan alle aandeelhouders voorgelegd of zij kunnen instemmen met de 

verkoop van de aandelen in Attero aan Waterland Private Equity Investments (“Waterland”). 

2. Inhoudelijke mededeling 

Op basis van diverse toetsingscriteria, zoals continuïteit, toekomst van Attero, werkgelegen-

heid, marktconforme prijs, stabiliteit en strategie investeerder en geen belemmeringen door 

mededingingsautoriteiten, is de afweging gemaakt dat verkoop aan een strategische dan wel 

financiële partij de beste optie is. 

Waterland is daarbij gekozen als beste partij. Het bedrijf heeft aangegeven “dat het haar 

intentie is om te investeren in duurzaamheid en de verdere concurrentiekracht van Attero door 

het doen van investeringen in de bestaande activiteitenportfolio, maar ook in mogelijke nieuwe 

activiteiten”. 

Voorwaarde van doorgang van de transactie is dat tenminste 80% van de aandelen door de 

diverse gemeenten en provincies wordt aangeboden voor verkoop. 

3. Conclusie 

Het college stemt in met de verkoop van de aandelen in Attero. 

Gelet op het beperkte aandelenpakket (0,28%) wat Hof van Twente bezit en het advies van de 

aandeelhouderscommissie bestaan er geen zwaarwegende belangen die zich verzetten tegen 

verkoop van de aandelen. 
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Voorgesteld wordt om de incidentele verkoopopbrengst, circa € 430.000, in 2014 conform de 

nota reserves en voorzieningen toe te voegen aan de reserve majeure projecten. 

 

Met de verkoop vervalt de jaarlijkse dividenduitkering met ingang van het begrotingsjaar 2014. 

Dit leidt tot een structureel nadeel van € 13.000. 

Het budgettaire effect zal worden meegenomen in de eerstvolgende bestuurdersrapportage in 

2014. 


