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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 
Met deze brief willen wij u informeren over het proces rond de splitsing van Eneco. Wat zijn de 
achtergronden van deze splitsing? Wat zijn de uitgangspunten bij splitsing? Wat zijn de belangen van 
onze gemeente? Welke formele stappen moeten worden gezet? In deze brief geven wij u een 
antwoord op deze vragen. 
 
Wat zijn de achtergronden van splitsing? 
Op hoofdlijnen zijn de achtergronden van de splitsing als volgt. Het oorspronkelijke idee achter 
eigendomssplitsing van regionale netbeheerders is dat het energiebedrijf moest concurreren op de 
vrije markt, terwijl het netbedrijf in publieke handen de stabiliteit van het net garandeert. In andere 
Europese landen is de splitsing niet ingevoerd omdat publieke belangen met minder verregaand 
beleid konden worden geborgd. Eneco meent daarom nog steeds dat splitsing overbodig is, omdat 
bestaande wet- en regelgeving de bescherming van de elektriciteitsnetten al borgt.  
 
Voor een uitspraak over de vraag of gedwongen splitsing in strijd is met het eigendomsrecht, zoals 
vastgelegd in het Eerste Protocol van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 
Mens, heeft de Hoge Raad de zaak ter verdere behandeling naar het Gerechtshof van Amsterdam 
verwezen. Deze procedure is in 2015 bij het Hof Amsterdam aanhangig gemaakt. Een uitspraak wordt 
eind dit jaar, begin volgend jaar verwacht. Mocht de uitspraak van het Gerechtshof vóór de splitsing 
inhouden dat het groepsverbod alsnog onverbindend is, zou dit kunnen leiden tot een uitstel van de 
splitsing. 
 
In december 2015 is het wetsvoorstel Stroomlijnen, Optimaliseren en Moderniseren (STROOM) door 
de Eerste Kamer verworpen. Deze wet moest de bestaande Elektriciteits- en Gaswet vervangen en 
o.a. uitvoering geven aan het Energieakkoord. Tevens zou de taakomschrijving van de netbeheerder 
aangescherpt worden en zou een groepsverbod, dat is gericht op splitsing van energiebedrijven, 
worden ingevoerd. Dit groepsverbod was voor de Eerste Kamer echter aanleiding om het wetsvoorstel 
te verwerpen. De Eerste Kamer wilde namelijk dat het groepsverbod in Nederland alleen van kracht 
zou worden als dit in andere Europese landen ook gebeurt, zodat Nederlandse bedrijven niet op een 



concurrentieachterstand worden gezet. Na verwerping van STROOM geldt echter nog steeds de Wet 
Onafhankelijk Netbeheer (WON) en daarmee ook nog steeds het groepsverbod.  
 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nam mede opgeroepen door concurrenten van Eneco die al 
eerder zijn gesplitst een handhavingsbesluit waardoor Eneco uiterlijk 31 januari 2017 moet zijn 
gesplitst. Op 13 januari 2016 diende Eneco een bezwaarschrift in tegen dit handhavingsbesluit. De 
uitkomst van deze bezwarenprocedure is nog niet bekend. Desondanks ziet Eneco zich gedwongen 
voorbereidingen te treffen om de splitsing te effectueren. 
 
Wat zijn de uitgangspunten bij splitsing? 
Voor de Raad van Bestuur van Eneco staat centraal dat na splitsing twee sterke, zelfstandige 
robuuste ondernemingen ontstaan met een goed uitzicht op een voorspelbaar financieel resultaat. Dat 
betekent enerzijds een sterke netwerkgroep die in staat is te investeren in onderhoud, vervanging en 
uitbreiding van haar netwerk. Anderzijds betekent het een sterk energiebedrijf dat in staat is haar 
duurzame strategie te realiseren en te investeren in onder andere duurzame energieprojecten, warmte 
en innovatie. 
 
De missie van de netwerkgroep is duurzame energie voor iedereen. De netwerkgroep bestaat uit 
gereguleerde en een klein stukje niet-gereguleerde taken, waarbij Stedin Netbeheer het grootste 
onderdeel is van de netwerkgroep qua omzet en personeel. Daarnaast gaat het om Stedin Diensten, 
Joulz Energy Solutions, CityTec en Utility Connect (CDMA). 
 
De 4,4 miljoen klantcontracten met consumenten en bedrijven vormen het hart van het energiebedrijf. 
Het productiepark wordt de komende jaren verder uitgebreid en verduurzaamd. Er ontstaat een 
intelligenter, meer decentraal energiesysteem, met slimme netten en klanten die zelf actief worden op 
de energiemarkt. Het energiebedrijf heeft een integrerende rol bij deze ontwikkelingen. Zo zijn 
inmiddels 200.000 TOON® thermostaten geïnstalleerd. De visie is dat het energiebedrijf op dit vlak 
groeit. Het belang van oude centrale activiteiten, die zijn gebaseerd op een marge per kilowattuur, zal 
steeds minder worden. Het energiebedrijf zal bestaan uit de volgende onderdelen: Consument & 
Zakelijk, Productie en opslag, Warmte & Koude, Innovation & Ventures en Ecofys. 
 
Het splitsingsplan dient ACM in staat te stellen om te toetsen of de wijze waarop Eneco de splitsing 
wenst uit te voeren voldoet aan de wettelijke vereisten. Daarnaast stelt het plan ACM in staat om de 
financierbaarheid van de netbeheerder en ook de netwerkgroep te toetsen voor de periode tot en met 
2020. Het splitsingsplan beschrijft de juridische structuur en de balansen voor splitsing ‘als ware 
Eneco Groep gesplitst’ op basis van de jaarrekening van 2015. Het financiële kader voor de 
netbeheerder is voor, op en na de splitsing wettelijk vastgelegd in artikel 2 van het Besluit Financieel 
Beheer  Netbeheerders (BFBN). Daarnaast beoordeelt ACM of er sprake zal zijn van beheerste 
ontwikkeling van de tarieven van de netbeheerder.  
 
 
 



 
  
 
 
 
 
Samenvattend zijn de belangrijkste uitgangspunten: 

 Twee solide en financieel stabiele ondernemingen 
 Beide bedrijven kunnen strategie continueren 
 Uitvoeren investeringsprogramma’s zonder beroep te doen op aandeelhouders 

 
Wat zijn de belangen van onze gemeente? 
Belang voor de samenleving 
Vrijwel alle grote productie- en leveringsbedrijven in Europa zijn in publieke handen, ook de grote 
Nederlandse partijen die door een zogenaamde ‘marktpartij’ zijn overgenomen. Energie heeft een 
onmisbare strategische functie voor de samenleving. Het is een primaire levensbehoefte, voor 
gezinnen en bedrijven. Daarnaast verandert de energievoorziening. De tijd dat stroomlevering bestond 
uit een paar grote centrales en een kaartenbak met klanten is voorbij. De energievoorziening wordt 
steeds meer decentraal. Een succesvol productie- en leveringsbedrijf staat midden in de maatschappij 
en weet verbindingen te leggen tussen burgers, bedrijven en ruimtelijke vraagstukken. Juist bij die 
nieuwe wereld passen gemeentelijke aandeelhouders. Netbeheer ligt bij wet verplicht in publieke 
handen. De taak van de netwerkgroep is om het energiesysteem te verduurzamen en onverminderd 
robuust en betaalbaar te houden. Dat is bij uitstek een belang van de hele samenleving en dus ook 
binnen Albrandswaard. 
 
Structurele dividendopbrengst 
Ook een belangrijk belang is de dividendopbrengst die wij als gemeente jaarlijks ontvangen. Om u een 
beeld te geven van deze structurele opbrengst geven wij hieronder een overzicht van de afgelopen 
vier jaar weer. 
 
Dividendopbrengsten ENECO bedragen afgerond op duizenden 

  Albrandswaard 
Jaar  20.830 aandelen (0,42%) 
2013 (dividend 2012) 489.000 
2014 (dividend 2013) 505.000 
2015 (dividend 2014) 430.000 
2016 (dividend 2015) 411.000 
gemiddelde afgelopen 4 jaar 459.000 
 
In het splitsingsplan wordt uitgegaan van een dividend na splitsing conform het huidige beleid van 
Eneco (50% uitkering van aan aandeelhouders toe te rekenen resultaat). Deloitte geeft de benodigde 
deskundigenverklaringen af die in hoofdzaak betrekking hebben op de in het splitsingsplan 
opgenomen financiële rapportages. Na de splitsing zullen er twee bedrijven neergezet kunnen worden 
die door kunnen in economische zin. In dit beeld past ook dat qua dividend de opgetelde toekomstige 
dividendstromen van beide ondernemingen tot vergelijkbaar resultaat zouden moeten leiden als het 
dividend van de Holding voor splitsing. Een gemeente kan straks van twee bedrijven dividend 



ontvangen. Een eventuele keuzemogelijkheid van het in verkoop geven/vervreemden van - een deel 
van – de aandelen in het energiebedrijf na splitsing kan daarbij worden overwogen. 
 
Welke formele stappen moeten worden gezet?   
Het traject naar splitsing ziet er op dit moment als volgt uit. Het splitsingsplan van Eneco wordt uiterlijk 
17 mei ingediend bij ACM. Het plan wordt daarna achtereenvolgens beoordeeld door ACM en de 
minister van Economische Zaken. Begin juni wordt een uitgebreid informatiepakket verstrekt aan 
gemeenten. In september spreekt de minister zijn oordeel uit. Mogelijk leidt dit tot een zogeheten 
‘aanwijzing’, waarmee aanpassingen in het splitstingsplan worden opgelegd. Pas na het oordeel van 
de minister is het splitsingsplan definitief. Bij voldoende belangstelling organiseert Eneco in oktober 
nadere informatiesessies over de splitsing en ontvangen de gemeenten de definitieve stukken voor de 
besluitvorming.  Uiteraard zullen wij deze stukken aan uw gemeenteraad voorleggen. Rekening 
houdend met de daarvoor benodigde voorbereidingstijd zal het gehele besluitvormingsproces vóór 25 
november moeten zijn afgerond. Op de Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders van 
30 november worden de voorgelegde besluiten behandeld en de voorwaardelijke volmachten 
ingeleverd. Op uiterlijk 31 januari 2017 zal de notariële voltrekking van de splitsing dan plaatsvinden. 
 
De huidige planning inclusief betrokkenheid van ons college en uw gemeenteraad op weg naar de 
splitsing is als volgt schematisch samen te vatten: 
  
Wanneer Wat 

Uiterlijk 17 mei 2016 Indienen splitsingsplan bij ACM 

Begin juni 2016 Informatiepakket voor aandeelhouders 

Voor zomerreces  2016 Raadsinformatiebrief (vervolg) over keuzemogelijkheden en 
besluitvormingstraject 

September 2016 Oordeel ACM en aanwijzing Ministerie EZ  

Begin oktober 2016 Informatiesessies/ nieuw informatiepakket 

Oktober 2016 Bespreken informatiepakket in college - besluit deze voor te leggen 
aan de  gemeenteraad  

Vóór 25 november 2016 Besluitvorming in gemeenteraad - besluit over voorgelegde stukken 
inzake splitsing 

30 november 2016 Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders - stemming 
over splitsingsbesluit: uitkering in aandelen energiebedrijf, wijziging 
statuten,  relevante benoemingen en inleveren voorwaardelijke 
volmacht om levering van aandelen energiebedrijf te faciliteren 

Uiterlijk 31 januari 2017 Notariële voltrekking 



 
  
 
 
 
 
 
 
Wij hopen u met deze eerste informatiebrief voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. Zoals 
aangegeven ontvangen wij in juni het informatiepakket en zullen wij u daarna voor het zomerreces 
opnieuw op de hoogte brengen door middel van een raadsinformatiebrief inzake keuzemogelijkheden 
en het verdere bestuurlijke besluitvormingstraject. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


