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Zuidelijke Rekenkamer kritisch over besluitvormingsproces verkoop Essent 
 
 
De Zuidelijke Rekenkamer heeft stevige kritiek op het besluitvormingsproces rondom de 
verkoop van de aandelen Essent door de provincie Noord-Brabant. Dat blijkt uit het rapport 
‘Besluitvormingsproces Essent Provincie Noord-Brabant’, dat de rekenkamer op  
18 november 2010 heeft aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Brabant.  
 
De rekenkamer heeft het onderzoek verricht op verzoek van Provinciale Staten. Hoofdvraag van 
het onderzoek was in hoeverre er met betrekking tot het Essent dossier sprake is geweest van een 
adequaat besluitvormingsproces. Het onderzoek van de rekenkamer concentreerde zich op de 
periode 27 juni 2008 – 30 september 2009. Op 27 juni 2008 gaven Provinciale Staten groen licht 
aan Gedeputeerde Staten om in de aandeelhoudersvergadering van Essent het voorstel te steunen 
dat Essent op zoek zou gaan naar een partner. Op 30 september 2009 heeft de provincie Noord-
Brabant formeel haar aandelen Essent overgedragen aan RWE. De provincie beschikte over 30,8 % 
van de aandelen Essent. 
 
De rekenkamer heeft gedetailleerd in kaart gebracht hoe het besluitvormingsproces heeft 
plaatsgevonden. Enkele belangrijke constateringen van de rekenkamer zijn: 
 
• Gedeputeerde Staten hebben vooraf onvoldoende zorggedragen voor een heldere en 

werkbare procesarchitectuur. Als gevolg daarvan heeft de provincie op cruciale momenten 
haar toevlucht moeten nemen tot improvisaties; 

• Mede hierdoor verkeerden Gedeputeerde Staten gedurende het gehele proces in een te 
afhankelijke positie ten opzichte van externe adviseurs en Essent; 

• De manier waarop is omgegaan met vertrouwelijkheid van informatie heeft het 
besluitvormingsproces uiterst complex gemaakt en de mogelijkheden voor PS om hun 
controlerende rol waar te maken in belangrijke mate ingeperkt.  

• De provincie heeft steeds verondersteld dat de overname van Essent door RWE alleen maar 
zou doorgaan als 80% of meer van de aandelen zou zijn aangeboden. Op grond daarvan 
meende de provincie met 30,8% in een sleutelpositie te verkeren. Die veronderstelling was 
niet juist. 

 
Het gehele besluitvormingsproces overziend, concludeert de rekenkamer dat geen sprake is 
geweest van een adequaat proces. 
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Naar aanleiding van haar onderzoek beveelt de rekenkamer onder meer aan dat bij toekomstige 
transacties vooraf een aantal zaken wordt vastgelegd: de doelstellingen van de transactie; de 
risico’s die eraan verbonden zijn; heldere procesafspraken, duidelijkheid over regievoering en 
het inbouwen van tussentijdse controlepunten; de organisatie van een onafhankelijke 
informatievoorziening, waarbij de verstrekte informatie op juistheid en volledigheid kan worden 
getoetst; de opzet van een vaste kennispool waar permanent en consistent overzicht over het 
gehele proces aanwezig is; de wijze waarop achteraf verantwoording wordt afgelegd. 
 
Ook is het volgens de rekenkamer belangrijk om bij majeure projecten, zoals de verkoop van de 
aandelen Essent, allereerst na te gaan of een actueel beleidskader voorhanden is, waarin de 
rollen en verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten worden 
vastgelegd en waarbij vooraf ijkmomenten worden bepaald waarop nagegaan wordt of het proces 
verloopt langs de vooraf afgesproken lijnen dan wel bijstelling behoeft. Bij het verkoopproces 
Essent heeft het hieraan ontbroken.  
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