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Datum 

9 april 2015 
 
Onderwerp 

Vragen in Cie ES betreffende de overname Weller Energie BV door Mijnwater 
BV 
 
 
Inleiding 
Tijdens de rondvraag van de Commissie ES zijn door het raadslid Roel Leers 
(fractie Hart-Leers) de volgende vragen gesteld met betrekking tot de 
overname van Weller Energie BV door Mijnwater BV: 
1. Zijn er risico’s voor de gemeente Heerlen als gevolg van de overname 

van Weller Energie BV door Mijnwater BV? Welke risico’s zijn dat dan? 
Zijn deze risico’s inzichtelijk gemaakt? 

2. Kan er informatie worden gegeven over het proces van de overname? 
 
De verantwoordelijk portefeuillehouder, Jordy Clemens, heeft toegezegd dat 
deze vragen schriftelijk worden beantwoord. Dit gebeurd via de Commissie 
RO, waar het onderwerp Mijnwater thuis hoort.  
 
 
Beantwoording 
1. Zijn er risico’s voor de gemeente Heerlen als gevolg van de overname 

van Weller Energie BV door Mijnwater BV? Welke risico’s zijn dat dan? 
Zijn deze risico’s inzichtelijk gemaakt? 

  
De gemeente Heerlen is 100% aandeelhouder van Mijnwater BV. Dat 
betekent dat de gemeente Heerlen het risico draagt dat haar aandelen in 
waarde kunnen verminderen. Bij een overname kan dat het geval zijn 
wanneer op termijn blijkt dat de gemaakte overname kosten hoger liggen 
dan de opbrengsten. In dat geval moet de onderneming afboeken en dat 
vertaald zich door naar de waarde van het aandelenkapitaal. In die zin treedt 
er geen verandering op in de aard van het risico dat de gemeente Heerlen als 
aandeelhouder van een onderneming.  
 
Als aandeelhouder speelt de gemeente Heerlen geen directe rol in het 
besluitvormingsproces rond de overname van Weller Energie BV door 
Mijnwater BV. Er is dan ook door de gemeente Heerlen geen risicoanalyse 
opgesteld. Wel hebben wij ons er, via de Raad van Commissarissen, van 
vergewist dat de directie van Mijnwater BV de benodigde informatie en 
adviezen (due dilligence, technische analyse, juridische advisering en 
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financieringsadvisering) heeft verzameld om een goed onderbouwde business 
case op te stellen als basis voor een afweging van de mogelijke risico’s van 
de overname voor de bedrijfsvoering van Mijnwater BV en daarmee de 
aandeelhouderswaarde. Een afweging die positief is uitgevallen.  
 
 
2. Kan er informatie worden gegeven over het proces van de overname? 
 
De gemeente Heerlen was geen directe partij bij het overname proces.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jordy Clemens 
Portefeuillehouder duurzaamheid 
 
 


