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Onderwerp: Aandeelhoudersstrategie en 

aandeelhouderschap Münster 

Registratienummer: 0634930 

Voorstel: 

1. Instemmen met behoud van het aandeelhouder- 

schap Twence. 

2. Instemmen met de keuze voor het strategisch 

model duurzaamheidsbevorderaar met toetreding 

van Stadt Münster. 

3. De geheimhouding op het ”advies waarde- 

bepaling Twence Holding” bekrachtigen.   
  

Argumenten 

1.1 Onderzoek meerwaarde aandeelhouderschap 

Münster in samenhang wenselijke aandeelhouders- 

strategie Twence. Op initiatief van de algemene 

vergadering van aandeelhouders van Twence is in het 

voorjaar van 2016 een onderzoek in gang gezet naar 

de meerwaarde van het mogelijke aandeelhouderschap 

van de Stadt Münster in relatie met de aandeelhouders- 

strategie. Daarnaast zijn in 2015 door enkele 

gemeenteraden moties aangenomen ten aanzien van 

Twence. In Almelo om de mogelijkheden tot verkoop 

van Twence te onderzoeken. In Enschede om inzichte- 

lijk te maken wat de waarde is van de aandelen van 

Twence en een onderbouwde heroverweging voor te 

bereiden van het aandeelhouderschap van Twence. En 

in Hof van Twente om Twence niet te verkopen, waarbij 

Twence een instrument is om te komen tot realisatie 

van voorgenomen duurzaamheids-doelstellingen. 

1.2 Afweging aandeelhouders toekomstscenario's. 

Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn 

een vijftal toekomstscenario's geformuleerd. De 

scenario’s zijn schematisch weergegeven in een 

beslisboom. 



       

  

aandeethouder 

bipen 

ledere aandeelhouder dient zijn voorkeur voor een 

scenario te bepalen. Het college kiest voor scenario 3, 

waarbij Twence naast duurzame afvalverwerker en 

producent van energie fungeert als ‘duurzaamheids- 

bevorderaar’ met een toetreding van Stadt Münster. De 

raad wordt door toezending van dit raadsvoorstel in de 

gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 

kennis van het college te brengen. 

1.3 Voordelen van publiek aandeelhouderschap 

Twence. De basis van het bepalen van de 

aandeelhouders-strategie begint bij het nut en de voor- 

en nadelen die het aandeelhouderschap oplevert. Deze 

hangen nauw samen met de beoordeling van het 

publiek belang. De belangrijkste voordelen van 

continuering van het aandeelhouderschap zijn: 

Zekerheid milieuverantwoorde verwerking van 

afvalstromen van de eigen burgers. 

Toerekening duurzaamheidsprestaties aan 

klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders. 

Aandeelhouders houden zeggenschap over de 

strategische ontwikkeling van Twence. 

Twence ontwikkelt zich verder op basis van het 

Strategisch beleidsplan 2016 -2019. 

Consistent tarieven- en dividendbeleid zoals dat door 

de aandeelhouders is vastgesteld. 

De aandeelhouders bepalen zelf de tarieven voor de 

verwerking van het eigen huishoudelijk restafval en 

GFT. 

Een groter deel van de omzet van een publieke 

onderneming in Twente vloeit terug in de regionale 

economie ten opzichte van een private eigenaar of 

bij aanbesteding. 



21 Versterking publiek belang door in te zetten op 

duurzaamheidsdoelstellingen. Er kan worden 

gesproken van een publiek belang. De legitimatie van 

het publiek karakter kan worden versterkt door, naast 

de huidige status waarbij Twence optreedt als 

duurzame afvalverwerker en producent van energie, 

een meerwaarde in Twente te creëren door Twence te 

laten fungeren als een platform voor een regionale 

verduurzaming. Het voordeel hiervan is dat met behulp 

van Twence een doelgerichte versnelling van 

duurzaamheidsambities van aandeelhouders op het 

terrein van de circulaire economie en klimaatbeleid kan 

worden gerealiseerd. Bij gezamenlijke investeringen in 

duurzame initiatieven wordt kennis en kunde gebundeld 

en kunnen investeringen doelmatiger/ kosteneffectiever 

worden gerealiseerd dan door individuele 

aandeelhouders (schaalvoordelen). 

22 Inwlling geven aan de motie van de raad om 

Twence in te zetten bij het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen. In de raadsvergadering 

van 6 oktober 2015 heeft de raad unaniem via een 

motie uitgesproken tegen de verkoop van Twence te 

zijn, tenzij er zich een wezenlijk andere situatie voor- 

doet die die het noodzakelijk maakt om tot een 

heroverweging te komen. Daarbij was de overweging 

dat Twence een belangrijk instrument is voor 

gemeenten om te komen tot realisatie van voorge- 

nomen duurzaamheidsdoelstellingen. Hof van Twente 

kan met Twence samenwerken om te komen tot de 

uitvoering van gemeentelijke duurzaamheids- 

doelstellingen. Twence wordt daarbij als een belangrijke 

strategische partner gezien, juist omdat de organisatie 

in handen is van de Twentse gemeenten. Daarbij 

ontstaat voor Twence een stabiele situatie gedurende 

een bepaalde periode waarin haar rol als initiator en 

ondersteuner voor het behalen van gemeentelijke 

duurzaamheidsdoelstellingen vorm kan krijgen. 

2.3 Het aandeelhouderschap van Stadt Münster heeft 

een toegevoegde waarde. Stadt Münster kiest er 

bewust voor om aansluiting te zoeken bij een onder- 

neming met publieke aandeelhouders. Zij hecht er 

belang aan om zelf sturing te kunnen blijven geven aan 

de wijze waarop haar afvalstromen duurzaam worden 

verwerkt, inclusief de effecten op de gemeentelijke 

afvalstoffenheffing. Een aandeelhouderschap van Stadt 

Münster heeft een aantal voordelen: 

« Het levert een bijdrage aan de langjarige vollast van 

de afvalenergiecentrale van Twence tegen een 

marktconform verwerkingstarief. Daarmee draagt de 

verwerking van dit afval positief bij aan het 

bedrijfsresultaat. Daarbij ook het voordeel dat afval 

relatief dichtbij wordt verwerkt. 

e Synergie door optimaliseren van de mogelijkheden 

van terugwinning van grondstoffen uit afval. En 

gebruik maken van elkaars kennis. 



e Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, stelt 

het de zittende aandeelhouders in staat om een deel 

van hun aandelenpakket te gelde te maken zonder 

dat zij hoeven uit te treden. Mogelijke spin-off 

richting andere Duitse en Nederlandse overheden 

om aandeelhouder te worden van Twence. 

Invulling geven aan het realiseren van Euregionale, 

grensoverschrijdende projecten/ samenwerking. Er 

kan een bijdrage worden geleverd aan het 

versterken van de positie van de Euregio en het 

stimuleren van de euregionale werkgelegenheid. 

3.1 Bekrachtiging geheimhouding waardebepaling. 

De raad is op basis van artikel 25 van de Gemeentewet 

in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van een 

geheim document van KPMG over de waardebepaling 

van Twence Holding B.V. De opgelegde geheim- 

houding, ter bescherming van economische en 

financiële belangen, dient door hen die bij de 

behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen in acht te 

worden genomen. De raad dient de geheimhouding te 

bekrachtigen. 

Risico’s 

De aandeelhouders lopen mogelijk risico door daling 

van de resultaten van Twence indien de marktprijzen 

voor afval en energie verder dalen. Ten opzichte van 

een verkoop ontvangen de aandeelhouders geen 

éénmalige uitkering ter hoogte van de waarde van de 

aandelen. Deze nadelen wegen naar onze mening 

echter niet op tegen de voordelen die het voorzetten 

van het aandeelhouderschap in combinatie met het 

realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen biedt. 

Het aandeelhouderschap van Stadt Münster zorgt voor 

enige mate van verwatering van de zeggenschap van 

de huidige aandeelhouders en de toekenning van de 

Duurzaamheidsprestaties. 

Alternatieven 

De gemeenten kunnen er met elkaar ook voor kiezen 

om hun aandelen in Twence deels of geheel te 

verkopen. De opbrengst van de verkoop van de 

aandelen kan onder andere worden ingezet voor 

duurzaamheidsprojecten. Het is echter onzeker in 

welke mate een Twence in private handen in blijft 

inzetten op duurzaamheids-ontwikkelingen. Verder is 

het de vraag of de individuele gemeenten bereid zullen 

zijn om een belangrijk deel van de opbrengst van 

Twence in te zetten voor duurzaamheid. 



Uitvoering 

Indien uw raad besluit om het standpunt van het college 

te volgen, wordt het standpunt ingebracht in de 

vergadering van aandeelhouders van Twence op 

20 april 2017. Afhankelijk van de reacties van de 

aandeelhouders dient nadere specificatie binnen de 

scenario's plaats te vinden. 

Wanneer geen meerderheid voor een van de scenario's 

naar voren komt dan zou het kunnen betekenen dat de 

bestaande situatie wordt voortgezet en de positie van 

de aandeelhouders in Twence niet wijzigt. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burge 
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