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André van Beerendonk

Van: Gerards, Stephan <Stephan.Gerards@enexis.nl>
Verzonden: donderdag 22 december 2022 09:59
Aan: BestuurlijkeZaken
Onderwerp: Uitnodiging informatiesessie Afsprakenkader Enexis - de Staat; voor 

raadsleden van gemeentelijke aandeelhouder van Enexis
Bijlagen: 221129 - Brief aan aandeelhouders - Afsprakenkalender 

Kapitaalbehoefte RNBs.pdf

Geachte griffier,  
 
De drie grote regionale netwerkbedrijven (Alliander, Stedin en Enexis) en hun aandeelhouders 
zijn  sinds de zomer van 2021 in gesprek met de ministeries van Financiën en Economische Zaken en 
Klimaat over een eventuele toekomstige rol voor de Staat in het versterken van de kapitaalbasis van de 
drie grote regionale netwerkbedrijven.  
 
Op 29 november jl. is uw gemeente als aandeelhouder door ons geïnformeerd (zie bijlage) over de 
Kamerbrief die door de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Financiën naar de Tweede 
Kamer was gestuurd over het onderhandelingsakkoord tussen de Staat, de drie grote regionale 
netwerkbedrijven en een afvaardiging van de aandeelhouders van de netwerkbedrijven.  
 
In de brief met een update over de laatste ontwikkelingen in de besprekingen met de Staat om te 
komen tot een gedragen Afsprakenkader is geïnformeerd over de noodzaak om het eigen vermogen op 
termijn te versterken, de inhoud van het Afsprakenkader en het besluitvormingsproces.  
 
In de brief hebben we aangeven dat, ter ondersteuning van het besluitvormingsproces, de 
Aandeelhouderscommissie samen met Enexis een aantal informatiesessies zal organiseren om de 
aandeelhouders mee te nemen in de details van het beoogde Afsprakenkader.  
De informatiesessie over het Afsprakenkader voor raadsleden van Limburgse gemeenten die 
aandeelhouder zijn van Enexis  (georganiseerd via de vereniging VEGAL)  vindt plaats op: Donderdag 12 
januari 2023 van 19:00 – 20:30 uur via MS-Teams. 
 
Raadleden die willen deelnamen aan de informatiesessie wordt verzocht om zich aan te melden door 
een e-mail te sturen naar bestuurlijkezaken@enexis.nl. De aangemelde raadsleden ontvangen een  MS-
Teams link om de informatiesessie bij te wonen. 
 
Voor vragen kunt u contact op nemen met Marlon Peeters of Stephan Gerards via 
bestuurlijkezaken@enexis.nl. Wij helpen u graag verder.  
 
Graag verzoek ik u als griffie van de gemeenteraad om deze e-mail door te sturen aan de raadsleden 
van uw gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 

Stephan Gerards 
Bestuurlijke Zaken 
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