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Notitie ten behoeve van: Commissie voor Economische Zaken en Bestuur 
 
1. Samenvatting 

De afronding van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG is dichterbij gekomen met 
de minnelijke schikking die bereikt is tussen de betrokken partijen over het geschil rond NV 
Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), exploitant van de kerncentrale in 
Borssele. De aandeelhouders van Delta NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) zijn 
initiatiefnemers van de schikking. Verder zijn de bedrijven Delta NV, Essent/RWE AG, PBE en 
Verkoop Vennootschap (behartiger van de belangen van de v/h aandeelhouders Essent) intensief bij 
de schikking betrokken. De transactiedocumenten worden op 1 juli 2011 ondertekend. Er gelden nog 
enkele opschortende voorwaarden, waaronder de instemming van de Raad van Commissarissen van 
RWE (Aufsichtsrat) en een nader due diligence onderzoek door Essent/RWE, alvorens definitieve  
levering (closing) mogelijk is. Deze is voorzien in het najaar van 2011.  
 
2. Inleiding 

Op 17 mei 2011 hebben wij de leden van Provinciale Staten naar aanleiding van berichtgeving in de 
pers geïnformeerd over de stappen die de aandeelhouders van Publiek Belang Elektriciteitsproductie 
BV en Delta NV hebben gezet om het geschil rond EPZ via een minnelijke schikking op te lossen. 
Eerder hebben wij over dit traject, dat project  BUREN wordt genoemd, op 11 november 2010 
vertrouwelijk mededelingen gedaan aan de commissies voor Bestuur en Middelen en voor Economie, 
Mobiliteit en Grotestedenbeleid (Energie).  
 
Inmiddels is project BUREN zo ver gevorderd dat op 1 juli 2011 alle betrokken partijen de 
overeenkomsten en transactiedocumenten waarin alle afspraken zijn neergelegd,  zullen ondertekenen 
(signing). Er is nog een beperkt aantal opschortende voorwaarden voordat tot daadwerkelijke levering 
kan worden overgegaan (closing). Als termijn daarvoor is 30 september 2011 overeengekomen. 
 
In deze notitie willen wij u in het kader van onze actieve informatieplicht op de hoogte brengen van 
het proces en de inhoud van de schikking. Met het besluit tot vervreemding van de aandelen Essent 
hebben Provinciale Staten in 2009 reeds ingestemd. 
 
3. Proces van de schikking 

De Aandeelhouderscommissie (AHC) van PBE heeft reeds in het voorjaar 2010 besloten in te zetten 
op een minnelijke oplossing van het geschil met Delta over EPZ. Het vooruitzicht om het gehele 
gerechtelijke traject van kort geding- en bodemprocedure te moeten doorlopen werd als risicovol 
beschouwd. De gevoerde gerechtelijke procedures hadden slechts negatieve uitkomsten opgeleverd. 
Zo’n traject neemt verder vele jaren in beslag. De energiemarkt is kort na de verkoop van de aandelen 
Essent in 2009 aanmerkelijk gewijzigd en instabiel gebleken, wat negatieve gevolgen heeft voor de 
waarde van de onderneming. De participatie in de bouw van een nieuwe kerncentrale met 
bijbehorende financiële componenten is niet voor alle aandeelhouders een bestuurlijk gewenst 
perspectief. Bovendien is het beeld van onderling strijdende overheden niet goed voor het imago van 
het openbaar bestuur. Ook Zeeland, grootste aandeelhouder (50%) van Delta wilde graag het conflict 
via de minnelijke weg beëindigen. Vanwege de complexiteit van het geschil met vele belanghebbenden 
en het omvangrijke financiële belang hebben de aandeelhouders gezamenlijk de hulp ingeroepen van 
twee procesbegeleiders, de heren J. Terlouw en P. van Geel. Zij hebben alle partijen (Essent/RWE, 
Delta, Provincie Zeeland, aandeelhouders PBE) geconsulteerd, geadviseerd en waar nodig, tussen 
partijen bemiddeld. Hun advies is door alle partijen vertaald in de Letters of Intent, waarover wij de 
leden van PS reeds in onze brief van 17 mei hebben geïnformeerd en die, zoals toen ook aangegeven, 
onder meer vertrouwelijke afspraken tussen de bedrijven bevat. 
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4. Inhoud schikking 

Wij beperken ons tot de hoofdlijnen van de schikking, waarbij het accent ligt op onze positie als 
aandeelhouder van PBE en Verkoop Vennootschap. 
Het verkoopcontract (EPZ-SPA) wordt uitgevoerd wat betekent dat Energy Resources Holding (ERH, 
100% dochter van PBE) wordt overgedragen aan RWE en RWE eigenaar wordt van 50% aandelen 
EPZ. RWE betaalt de overeengekomen koopprijs van € 950 mln. 
RWE houdt 30% van de aandelen EPZ en verkoopt 20% van de aandelen aan Delta voor een lagere 
prijs. De aandeelhouders PBE compenseren RWE in het verschil met een bedrag van  
€ 204 miljoen. 
De aandeelhouders Delta ontvangen een bedrag van € 25 miljoen als tegemoetkoming in frictiekosten 
van de aandeelhouders PBE 
De afspraken in de SPA Maastricht t.a.v. de KC top-up payment (een financiële bijdrage bij een 
eventuele vergunning voor een nieuwe kerncentrale) vervallen in ruil voor aanvullende afspraken over 
de beleggingsrichtlijnen t.a.v. de escrow (dit loopt via Verkoop Vennootschap) en de uitvoering van de 
EPZ-SPA via de zgn. call-optie. 
RWE en Delta hebben afspraken gemaakt over EPZ in de nieuwe eigendomsverhoudingen, over de 
nieuwe kerncentrale en andere voor hen relevante zaken. 
Het wederzijds intrekken van alle juridische procedures inclusief vrijwaring en kwijting en het 
aanpassen van de statuten van EPZ om deze schikking mogelijk te maken. 
De schikking biedt alle partijen voordelen, waarbij de aandeelhouders PBE op korte termijn zekerheid 
hebben gekregen over hun positie en de verkoop van de aandelen Essent kan worden afgerond. Delta 
krijgt een meerderheidspositie in EPZ, waar zij groot belang aan hechten.  

 
5. Ontbindende voorwaarden 

Partijen zijn een viertal opschortende voorwaarden overeengekomen die vervuld moeten zijn voordat 
de definitieve levering  kan plaatsvinden. 
Toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor de aandelentransactie.  
De ontbindende voorwaarden in de EPZ-SPA blijven van kracht in deze schikking. Na signing zal 
RWE in een zogenaamd confirmatory due diligence onderzoek controleren of aan deze voorwaarden 
is voldaan.  
Goedkeuring door de Aufsichtsrat (Raad van Commissarissen) van RWE. De Vorstand (Raad van 
Bestuur) heeft inmiddels ingestemd met de schikking. 
Instemming van de minister van Economie, Landbouw & Innovatie in het kader van het Convenant 
Publieke Belangen Kerncentrale Borssele met de overdracht van 20% aandelen EPZ van RWE aan 
Delta. Hierover wordt nog overleg gepleegd. 
De schikking is een integrale afspraak. Wanneer een van de opschortende voorwaarden niet wordt 
vervuld, gaat de gehele schikking niet door en vindt dus levering van ERH aan RWE niet plaats. De 
schikking is uitgewerkt in contracten tussen direct betrokken partijen.  
 
De ramp met de kerncentrales in Japan tijdens het schikkingproces heeft onzekerheid meegebracht 
over de toekomst van de centrales. Inmiddels is op Europees niveau afgesproken dat alle kerncentrales 
aan een stresstest worden onderworpen. Geen van de partijen kon tijdens de 
schikkingonderhandelingen zicht hebben op eventuele gevolgen. Afgesproken is dat wanneer binnen 
de termijnen van de schikking de situatie ingrijpend wijzigt als gevolg van Japan, de mogelijkheid van 
overleg aanwezig is. Tot op dit moment is dat niet aan de orde, maar deze onzekerheid zal in het 
gehele proces tot closing een rol blijven spelen. 
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6. Financiële aspecten van de schikking  

De schikking omvat een herschikking van de aandelenverhouding binnen EPZ. Nadat levering van 
ERH aan RWE heeft plaatsgevonden op basis van de EPZ-SPA en daarin overeengekomen bedragen, 
zal RWE 20% van de aandelen EPZ verkopen aan Delta tegen een lagere prijs dan de prijs die de 
aandeelhouders PBE ontvangen. Afgesproken is dat PBE RWE hiervoor zal compenseren met een 
bedrag van € 204 miljoen. Verder zullen de aandeelhouders Delta een bedrag van € 25 miljoen 
ontvangen als tegemoetkoming voor frictiekosten.  
 
Per saldo betekent dit dat de schikking de aandeelhouders PBE een bedrag van € 721 miljoen in plaats 
van de overeengekomen € 950 miljoen oplevert. Aangezien met de levering nog aan PBE 
voorgeschoten bedragen (benodigd werkkapitaal e.d.) en te verrekenen rente vrijkomen, zal naar 
verwachting bij closing de totale opbrengst van de schikking  voor de aandeelhouders PBE € 840 
miljoen bedragen.   
 
Naast de afwikkeling van de EPZ-SPA zijn er financiële afspraken in de SPA-Maastricht aangepast. 
Afgesproken is dat wordt afgezien van de zgn. KC top-up payment. De aandeelhouders Delta hadden 
grote moeite met deze premie (verdienen aan ‘onze’ centrale). Ook RWE wilde in het kader van de 
schikking dat deze KC topup payment zou vervallen. Ter compensatie is afgesproken dat de 
rendementen op de escrows kunnen worden geoptimaliseerd, zodat per direct een hogere opbrengst 
gegenereerd kan worden. De beleggingsrichtlijnen zullen hiervoor worden gewijzigd.  
 
De financiële kant van de schikking moet in het perspectief van de gehele afwikkeling van de verkoop 
van de aandelen Essent worden beschouwd. Bij de afwikkeling zijn nog verschillende zaken onzeker en 
deze vormen een risico voor de aandeelhouders. De opbrengst van de schikking blijft ruim binnen de 
marges die bij de verkoop van Essent zijn overeengekomen om eventuele claims en nakomende 
rekeningen te verrekenen. Zoals bekend is bij de verkoop van Essent hiervoor een bedrag van totaal € 
800 mln gereserveerd, waarvan inmiddels € 358 mln is vrijgevallen voor de aandeelhouders. De 
schikkingsopbrengst past dus geheel binnen de kaders van de totale opbrengst van de aandelen Essent. 
Het biedt verder zekerheid nu boven onzekerheid in de toekomst. Met de schikking is de levering van 
aandelen Essent vrijwel afgerond.   
 
Na closing zullen wij u over de definitieve opbrengst van de schikking nader informeren. 
 
 
7. Besluitvorming 

De besluiten over de schikking zijn genomen via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
PBE en Verkoop Vennootschap op 30 juni jl. 
In het juridische geschil is de Provincie Noord-Brabant partij, per datum van closing zullen de 
juridische procedures ingetrokken kunnen worden.  
   
8. Termijn van afronding 

Zoals eerder aangegeven, is de feitelijke levering op 30 september 2011 (closing) voorzien. Slechts in 
bijzondere situaties kan de termijn met hooguit een jaar verlengd worden. 
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9. Informatie 

Na de zomervakantie zullen wij in een vertrouwelijke informatiebijeenkomst voor leden voor 
Provinciale Staten de schikking toelichten. 
 
Europa paragraaf: 
De Europese Commissie wordt geïnformeerd over de aandelentransactie. 
 
Beoogd effect: 
In kader actieve informatieplicht Provinciale Staten informeren over de afronding van de 
vervreemding van de aandelen Essent. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 28 juni 2011, 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
 


