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Geachte leden van de raad,
ln de commissievergadering van 3 april is een aantal vragen gesteld over de onderbouwing van het
raadsvoorstel. ln deze brief geven wij antwoord op de volgende vragen:
1. Hoe is de prijs tot stand gekomen en is het aandeel de prijs waard
Zoals aangegeven is de prijs tot stand gekomen via onderhandelingen. Het uitgangspunt voor de
vervolgonderhandelingen is het laatste gesprek geweest van februari 2018. Op basis van de
uitspraken in dat gesprek zijn we in december de huidige prijs overeengekomen.. Een jaar
geleden was al sprake van een Brexit en was het de vraag of Twence de ovens vol zou kunnen
houden. Een aantal projecten, zoals de mestvergister en de afzet van warmte, misten nog
scherptelnmiddels is op die punten meer duidelijkheid, evenals over de mogelijkheden van de
samenwerking met Münster.
Het is inderdaad zo dat geen superdividend meer wordt uitgekeerd. Dit betekent overigens niet
dat dit een negatief effect heeft op de dividenduitkering. Het standaard beleid van Twence gaat
uit van een uitkering van de winst van 45%. Als er geen superdividend van de winst afgaat dan
is de totaal uit te keren winst dus hoger. Hoe zich dat precies vertaalt in het uit te keren bedrag,
is nu nog niet aan te geven.

Samenvatten: de genoemde ontwikkelingen zijn al meegenomen bij het bepalen van de waarde
van het aande. Wij zijn dan ook van mening dat het aandeel de prijs waard is.
2

ls het aandeel verkoopbaar
Statutair gezien is het aandeel Twence verkoopbaar. Er z¡n echter voorwaarden waaraan een
kopende þartij moet voldoen. Dit hoeft verkoop niet in de weg te staan. Er ziin drie redenen om
aan te nemen dat het aandeel verkoopbaar is.
2.1. Op het moment dat Almelo en Oldenzaal de aandelen aanboden aan de overige
aandeelhouders waren er 5 geïnteresseerden. Alleen omdat partijen het niet eens konden
worden over een prijs is de aandelenoverdracht niet doorgegaan.
2.2. Stadt Münster wil graag aandeelhouder worden in Twence. De communale samenwerking
die nu is vormgegeven is een tussenstap die genomen moet worden om dit te
verwezenlijken. Op het moment dat Stadt Münster aandeelhouder kan worden is er zeker
een koper op de markt.
2.3. ln het verleden hebben ook marktpartijen interesse getoond voor de aandelen Twence.
Omdat deze niet konden voldoen aan de statutaire verplichtingen heeft dit niet geleid tot
verkoop.
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Houdt het aandeel zijn waarde.
Ðe vraag of aandelen hun waarde behouden is niet te beantwoorden. Aandelen hebben als
kenmerk dat de aankoopwaarde niet gegarandeerd is. Wij hebben het vertrouwen dat Twence in
ieder geval de komende jaren de goede dingen doet om succesvol te blijven. Een van de
belangrijkste redenen daarvoor is dat, hoe goed we ook scheiden en proberen onze
afualstromen te verminderen, atval zal blijven bestaan. Daarnaast is Twence een innovatief
bedrijf dat zeker naar mogelijkheden zoekt om een belangrijke speler te blijven. Datzii
vooralsnog gebruik blijft maken van haar sterke punten doet daar niets aan af. Wij voozien dan
ook voor de komende jaren dat het rendement blijft bestaan.
Wat houdt meer commitment in.
ln het raadsvoorstel geven we aan dat een grotere aandeelhouderspositie ook om meer
commitment vraagt. Hiermee hebben we proberen aan te geven dat we als grotere
aandeelhouder niet meer kunnen volstaan met het bezoeken van de
aandeelhoudersvergadering. Twence betrekt de aandeelhouders bij het maken van plannen. Dit
doet zij vaak door het instellen van werkgroepen. Als kleine aandeelhouder hebben wij ons altijd
afzijdig gehouden. We vinden dat we ons als grotere aandeelhouder niet meer zo op kunnen
stellen.
Wû doelden met de term commitment niet op een verplichting van het leveren van afval, dan wel

het leveren van een financiële bijdrage. Deze vorm van commitment is inherent aan het
aandelenbezit van Twence.
Tot slot gaan we nog in op de vraag waarom we eventueel geld lenen voor de aankoop van de
aandelen Twence.
Nadat de aankoop van aandelen Twence van Almelo en Oldenzaalwas stukgelopen hebben we een
lening afgelost bij de BNG. Daarmee is onze liquiditeitspositie verlaagd. We hebben deze aflossing
gedaan omdat het geld bij het schatkistbankieren niets opleverde, maar door de aflossing hebben
we wel lagere lasten. Het gevolg van de aflossing van de lening is wel dat we minder liquide
middelen hebben. Om de aandelen te kopen hebben we die wel nodig. Dit betekent dat we tijdelijk
geld moeten lenen. Omdat de aandelen dividend opleveren levert het per saldo geld op. Het
dividend is een structurele inkomst in onze begroting die we in kunnen zetten voor de doelen in onze
begroting.
Deze structurele inkomst van dividend hebben we naar verwachting nodig om het verlies aan
renteinkomsten van de lening aan BNG op te vangen. De BNG heeft geld van ons geleend omdat zij
moesten voldoen aan regels van de Europese Bank. lnmiddels zijn de regels voor BNG aangepast
ook is het vermogen van BNG op een dusdanig niveau dat sowieso aan de regelgeving wordt
voldaan. Omdat het een relatief dure optie is voor BNG om de lening te laten doorlopen is de
verwachting dat deze zalworden afgelost op het eerste moment dat dit mogelijk is, naar verwachting
in 2022. Op dat moment krijgen wij weer 20 miljoen euro aan liquide middelen maar ook een gat in
de begroting van ongeveer€650.000. Door nu tot aankoop overte gaan van de aandelen kunnen
we dit nadeel in ieder geval voor een gedeelte opvangen.
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