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Betreft: Verzoek wensen en bedenkingen ter kennis te brengen op voorgenomen splitsing Eneco 
 
  
Geachte raadsleden, 
 
 
INLEIDING 
Eneco Groep gaat splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Deze wet 
schrijft de eigendomssplitsing van de geïntegreerde energiebedrijven, het zogenaamde groepsverbod 
voor. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als taak om toe te zien dat de WON wordt 
uitgevoerd. ACM heeft een handhavingsbesluit genomen met de opdracht dat Eneco uiterlijk 31 
januari 2017 gesplitst moet zijn. 
 
De splitsing vindt plaats door het Energiebedrijf los te maken van Eneco Holding NV. Het 
Netwerkbedrijf blijft onder Eneco Holding NV gepositioneerd en krijgt de naam Stedin Holding NV. 
Eneco Holding NV krijgt na splitsing nog een andere naam.  
 
In het voorjaar is een splitsingsplan opgesteld dat de basis vormt voor de uitvoering van de splitsing. 
De aandeelhouders zijn hierover in een informatieve Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AvA) op 15 april 2016 geïnformeerd, waarna de aandeelhouderscommissie (AHC) hierover een 
positief advies heeft gegeven. Het splitsingsplan is op 17 mei 2016 bij de ACM ingediend. ACM heeft 
op 7 juli 2016 het splitsingsplan goedgekeurd. Verder volgt er geen aanwijzing van de Minister van 
Economische Zaken. In 2009 werden de aandeelhouders door de Aanwijzing van de Minister over het 
destijds ingediende splitsingsplan financieel bij splitsing betrokken. Daar is nu geen sprake van. 
  
De formele splitsing van Eneco Groep vindt uiterlijk 31 januari 2017 plaats, de deadline van de ACM. 
Dit vereist dat onze gemeentelijke besluitvorming over de voorgenomen besluiten vóór de Bijzondere 
vergadering van aandeelhouders (BAvA) van 30 november 2016 moet zijn afgerond. 
In de BAvA van 30 november a.s. wordt door de aandeelhouders besloten over drie punten:  

1. Besluit tot goedkeuring van splitsing; 
2. Besluit tot statutenwijziging van Eneco Holding, mede inhoudende goedkeuring van het  

aandeelhoudersconvenant met de AHC. Het convenant met de AHC inzake het Energiebedrijf 
en het Netwerkbedrijf zijn nagenoeg identiek; 

3. Besluit tot benoeming en aftreden van leden van de Raad van Commissarissen Eneco 
Holding.  
 

KERNBOODSCHAP 
Het voorgenomen besluit al dan niet in te stemmen met de splitsing van Eneco is volgens artikel 160 
Gemeentewet een bevoegdheid van ons college. Door akkoord te gaan met de splitsing van onze 
huidige aandelen Eneco naar een Energiebedrijf en een Netwerkbedrijf worden we automatisch 
aandeelhouder in beide bedrijven. 



Onder verwijzing van artikel 169 Gemeentewet lid 4 brengen wij u ons voornemen tot het nemen van 
dit positieve besluit, ter kennis aan uw gemeenteraad. Wij verzoeken u eventuele wensen en 
bedenkingen uiterlijk 14 november a.s. via de griffie aan ons college ter kennis te brengen, zodat wij 
deze kunnen meewegen bij het uiteindelijke collegebesluit. 
 
Als relevante stukken worden de begeleidende brief van Eneco informatiepakket splitsing (bijlage 1) 
en het Informatiepakket splitsing Eneco Groep - 14 oktober 2016 incl. statuten en convenanten 
(bijlage 2) meegezonden. 
 
Desgewenst kunnen wij in het Beraad & Advies Welzijn van 31 oktober a.s. nog een extra toelichting 
geven. 
 
ARGUMENTEN 
De nadruk ligt nu vooral op de afsplitsing van het Netwerkbedrijf. Uiteraard ontstaat met de splitsing 
wel de mogelijkheid om de aandelen in het Energiebedrijf te verkopen of te behouden. Die afweging is 
nu niet aan de orde, maar wel na het moment van splitsing met een zorgvuldige afstemming met 
andere aandeelhouders en rekeninghoudend met de belangen van het bedrijf. 
 
Het Energiebedrijf heeft met commerciële risico's te maken, maar de creditrating zal naar verwachting 
op BBB+ uitkomen, een goede 'investment grade’ volgens Standard & Poor's. Daarmee zal het risico 
voor vermogensverschaffers binnen de perken blijven en is een snelle verkoop niet nodig.  
 
De Aandeelhouderscommissie en hun onafhankelijke externe adviseur KPMG hebben een indicatief, 
maar nog onvoldoende scherp beeld van de toekomstige resultaten van het Energiebedrijf. 
 
VERVOLG 
Nadat wij op uiterlijk 14 november a.s. u eventuele wensen en/of bedenkingen hebben ontvangen 
zullen wij als college een definitief besluit vormen dat meegenomen zal worden naar de BAvA van 
Eneco op 30 november 2016. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


