
  
 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
    
    
    
    
    

    

 
 

 
 
 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

 

 
  
 
Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1204764 
Uw kenmerk:  Contact: C. Kolf 
Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451286 
  E-mailadres: k.kolf@bar-organisatie.nl 
  Datum: 28 maart 2017 
  
Betreft: : Raadsinformatiebrief toekomstig aandeelhouderschap Eneco 
 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De ontwikkelingen rond het aandeelhouderschap van Eneco volgen elkaar snel op. Nu de splitsing per 31 
januari jl. een feit is, moet ook Albrandswaard een besluit nemen over de vraag wat te doen met onze 
Eneco en Stedin aandelen. Met deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken en de 
weg naar verdere besluitvorming.  
 
KERNBOODSCHAP 
Principe-uitspraak wel of niet meewerken aan verkoop 
De aandeelhouders van Eneco hebben op de aandeelhoudersvergadering van 30 januari jl. besloten om 
enkele adviseurs aan te stellen die de aandeelhouderscommissie (AHC) kunnen adviseren. Eén van die 
adviseurs zal een nadere beoordeling moeten maken van de waarde van het bedrijf. Een andere adviseur 
zal de aandeelhouders en Eneco behulpzaam moeten zijn bij het ontwerpen en inrichten van een 
eventueel verkoopproces. Dit laatste kan alleen wanneer ook de (meeste) andere aandeelhouders een 
principe-uitspraak hebben gedaan over de vraag of zij wel of niet willen meewerken aan een proces om 
gezamenlijk tot draagvlak voor een mogelijke transactie te komen.  
Gelet op de uiteenlopende belangen, de onzekerheid en de noodzaak tot het kunnen geven van een 
gedegen verantwoording achteraf kan alleen een gezamenlijk, door de aandeelhouders en de 
onderneming strak geregisseerd open en transparant proces als basis dienen voor de uiteindelijke 
weging van prioriteiten bij een besluit rond de verkoop en overdracht van aandelen Eneco.  
 
CONSEQUENTIES 
Standpunt Rotterdam 
Onlangs heeft Rotterdam, ondanks bovenstaande afspraak, haar standpunt ten aanzien van haar 
aandelenkapitaal actief naar buiten gebracht. De gemeente Rotterdam wil haar belang van bijna 32 
procent in energiebedrijf Eneco verkopen. Dat staat in een recente brief van het college van 
burgemeester en wethouders, waarover het Financiële Dagblad vrijdag 3 maart jl. publiceerde. Rotterdam 
vindt onder meer dat het aandeelhouderschap het algemene publieke belang niet meer dient.  
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Ten aanzien van Stedin is het standpunt van Rotterdam dat, hoewel de belangrijkste publieke belangen 
(leveringszekerheid en veiligheid) reeds door wet- en regelgeving en toezicht door de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) zijn geborgd, er aanvullende redenen voor continuering van het 
aandeelhouderschap zijn. 
 
Proces om gezamenlijk tot draagvlak voor mogelijke transacties te komen 
In de aandeelhoudersvergadering van Eneco van 17 maart jl. hebben de overige aandeelhouders 
opnieuw afgesproken dat gewerkt wordt aan een proces om gezamenlijk tot draagvlak voor mogelijke 
transacties te komen. Samen met de AHC is ook het college van Albrandswaard niet gelukkig met de 
wijze van communiceren vanuit het college van Rotterdam over de toekomst van het aandelenpakket van 
Eneco. Onverlet de verantwoordelijkheden die het college  van Rotterdam heeft richting de eigen 
gemeenteraad, is binnen de aandeelhoudersvergadering afgesproken op een prudente wijze hierover te 
communiceren. Met andere woorden: stappen van individuele gemeenten pas te doen na goed overleg 
binnen de AHC. De wijze van communiceren van het college van Rotterdam strookt hier niet mee en dat 
betreuren wij. 
 
Gemeente Den Haag en Dordrecht  
De aanpak van Den Haag (16% van de aandelen) is om eerste afweging in raadscommissie van april a.s. 
voor te bereiden. Na analyse van de vervolgstappen wordt besluitvorming rond een eventueel 
verkoopproces voor de zomer afgerond. 
 
Dordrecht (9% van de aandelen) kiest ervoor om in juni/juli de discussie in de Dordtse raad/commissie 
integraal te voeren. Het financiële belang vinden ze te groot om deze los te koppelen van de vraag over 
het publieke taak-belang. 
 
VERVOLG 
Hoe nu verder? 
Iedere gemeente is op grond van de wet autonoom om een afweging te maken van het publieke belang 
en op basis hiervan een voornemen uit te spreken over eventuele verkoop (als Albrandswaard bezitten 
wij 0,42% van de aandelen). Naast het werken aan gezamenlijk draagvlak voor mogelijk transacties met 
alle aandeelhouders, moet elke gemeente haar eigen proces doorlopen. In april worden twee 
informatiepakketten voor de gemeenteraden samengesteld: één waarin Eneco haar uitgangspositie en 
eigen visie op het proces schetst, en daarna een voorstel voor een verkoopproces dat zo veel mogelijk 
tegemoet komt aan de belangen van alle betrokkenen.  
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Met uw raad in gesprek 
Naast het proces dat we gezamenlijk met de overige aandeelhouders gaan doorlopen, willen wij graag op 
korte termijn met u in gesprek gaan over de vraag hoe u tegen deze kwestie aan kijkt. Wij willen u een 
beeld schetsen hoe het technisch werk onder begeleiding van een onafhankelijk spreker in Beraad en 
Advies Welzijn van 15 mei 2017. Hiervoor zullen wij u nog een beeldvormend raadsvoorstel aanbieden. 
Ter informatie hebben we de Nieuwsbrief van de AHC van 24 februari 2017 bijgevoegd. 
 
Wij vertrouwen erop u met deze informatiebrief voldoende te hebben ingelicht. Gezien alle media-
aandacht wilden wij u deze brief voor dit moment niet onthouden. 
 
 
BIJLAGEN 
Bijlage: 1 - Nieuwsbrief van de AHC van 24 februari 2017 (1204762) 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Een nieuwe nieuwsbrief! 
Het proces van splitsing ligt achter ons en is door velen als een 

zeer intensief proces ervaren. Ook de komende periode blijft het 

belangrijk dat Eneco Groep, AHC en de andere aandeelhouders 

elkaar weten te vinden over het toekomstig aandeelhouderschap. 

Net als bij de splitsing, is door de AHC en Eneco Groep 

nagedacht over hoe de communicatie met de overige 

aandeelhouders het beste georganiseerd kan worden. De 

ervaringen van een nieuwsbrief tijdens het splitsingsproces 

waren positief. Derhalve is de keuze gemaakt om ook in de 

komende periode de aandeelhouders te informeren via een 

nieuwsbrief, met deze eerste brief als resultaat. 

 

Na het lezen van deze nieuwsbrief is het belangrijk de planning 

rondom het aandeelhouderschap van Eneco Groep spoedig af te 

stemmen met uw griffie. 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  
Het doel van deze 
nieuwsbrief is om alle 
aandeelhouders van Eneco 
Groep goed te informeren 
over het verloop van het 
proces ten aanzien van het 
aandeelhouderschap, en om 
de planning en relevante 
informatie vanuit 
aandeelhoudersperspectief te 
delen. De informatie in deze 
nieuwsbrief is in eerste 
instantie vooral gericht op de 
colleges in de gemeenten en 
hun ondersteuning.  
Let op! 
N.B. Mocht u de informatie uit 
de nieuwsbrief geheel of 
gedeeltelijk willen delen met 
raadsleden of anderszins dan 
vragen wij u dit eerst af te 
stemmen met de AHC. En 
vragen van de media over 
Eneco Groep doorverwijzen 
naar de onderneming en 
vragen over het 
aandeelhouderschap graag 
doorverwijzen naar de 
gemeente Rotterdam als 
voorzitter van de AHC. 
 

Inhoud 
 • In deze editie   p.2  

 • Inleiding/Het Proces p.3  p.3 

 • Procedurebrieven  p.4 

 Samenvattend belangrijkste  
actiepunten  p.4 

 • Voorlopige planning   p.5 

 • Vraag en Antwoord   p.5 

NIEUWSBRIEF AANDEELHOUDERS 

COMMISSIE ENECO GROEP N.V. 

1e editie, 2017 
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Uw input is belangrijk! 

Namens alle AHC leden willen we iedere aandeelhouder 

uitnodigen tot het stellen van vragen of het aandragen van punten 

van aandacht zodat we met elkaar in gesprek komen. Hiervoor is 

een vraag en antwoord rubriek opgenomen. Zodoende worden de 

vragen die er zijn bij u als aandeelhouder in beeld gebracht en in 

samenspraak met onze adviseurs en/of Eneco beantwoord. Juist 

door het delen van aandachtspunten of zorgpunten en het stellen 

van vragen vergroten we met elkaar ons inzicht in het te volgen 

proces. 

In deze editie 

In deze eerste nieuwsbrief staat het volgende centraal: 

- Een inleiding over het proces.  

- De procedures en planning van de drie grootste aandeelhouders 

ten aanzien van de publiek belang afweging en het onderzoek 

naar de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele verkoop. 

De openbare procedurebrieven van de gemeenten Den Haag, 

Dordrecht en Rotterdam zijn bijgevoegd.  

- Vernieuwde voorlopige planning tot aan de zomer.  

- Inrichten van een rubriek met vragen en antwoorden. Welke 
vragen leven er bij de aandeelhouders met betrekking tot het 
aandeelhouderschap?  

Frequentie 
De frequentie van de 
nieuwsbrief hangt af van de 
ontwikkelingen die zich 
voordoen tijdens het proces. 

Vraag en Antwoord 
Er wordt een vraag en antwoord 
rubriek opgenomen waarin uw 
vragen worden beantwoord. 
Deze vragen kunt u stellen door 
contact op te nemen met Ralph 
Lafleur.  

Openbaarheid 
De nieuwsbrief is niet openbaar. 
Als u informatie uit deze 
nieuwsbrief wilt delen met 
anderen, dan kunt u hierover 
contact opnemen met Ralph 
Lafleur. Wij hechten waarde aan 
de bestaande afspraken, zoals 
deze ook in iedere AVA worden 
benoemd; vragen van de media 
over Eneco Groep doorverwijzen 
naar de onderneming en vragen 
over het aandeelhouderschap 
graag doorverwijzen naar de 
gemeente Rotterdam als 
voorzitter van de AHC, via 
Monique de Jongh, 
bestuursvoorlichter 
mae.dejongh@rotterdam.nl 

Contact 
Mochten er naar aanleiding van 
deze nieuwsbrief al vragen of 
opmerkingen zijn, dan kunt u 
zich richten tot:  

Ralph Lafleur – 
rj.lafleur@rotterdam.nl 

NB: Mocht u een ander e-mail adres 
prefereren voor ontvangst van de 
nieuwsbrief, dan kunt u dat kenbaar 
maken aan de afzender van deze e-mail.  

 

mailto:mae.dejongh@rotterdam.nl
mailto:rj.lafleur@rotterdam.nl
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Inleiding 
Even kort terug in de tijd. Door de aandeelhouderbesluiten in de Bijzondere Vergaderingen van 

Aandeelhouders op zowel 30 november 2016 als 30 januari 2017 is de Eneco Holding per 31 januari 2017 

formeel gesplitst. Dit maakt ons als gemeenten (53) per die datum aandeelhouder in het netwerkbedrijf 

Stedin Holding NV en energiebedrijf Eneco Groep NV. 

Door de AHC en Eneco is in een eerder stadium afgesproken dat tot het moment van splitsing er nog geen 

inzet zou worden gepleegd op processen inzake het toekomstig aandeelhouderschap en een eventueel 

verkoopproces. Ergo, dit zou pas na splitsing een bespreekpunt / thema zijn tussen Eneco en de AHC.  

Met de effectuering van de splitsing zijn de AHC en Eneco van mening dat dit een juist moment is om u te 

informeren inzake de dialoog over het aandeelhouderschap in de periode die voor ons ligt.  

Het proces  
Nu de splitsing is afgerond ligt het voor de hand om de publiek belang afweging in beide nieuwe 

ondernemingen, met elk een eigen risico profiel, opnieuw te maken. Soms ligt hier een motie vanuit een 

raad aan ten grondslag, zoals in de gemeente Rotterdam. Het gaat hierbij om het opnieuw ijken van de 

eigen publieke en financiële belangen. Hierin is elke gemeente op grond van de wet autonoom. Dit betekent 

dat gemeenten in staat moeten worden gesteld een eigen afweging te maken ten aanzien van het publiek 

belang en afhankelijk van deze afweging hun voornemen uitspreken over een eventuele verkoop. 

  

Na splitsing is als eerste de afweging met betrekking tot het publiek belang aan de orde. Na deze stap, die 

per aandeelhouder afzonderlijk en in een ander tijdspad wordt genomen, zal blijken welke aandeelhouders 

hun aandelen willen behouden en welke hun aandelen willen verkopen. Bij iedere aandeelhouder zal 

tegelijk met of na afzonderlijke afweging over het publieke belang ook het onderzoek naar de 

mogelijkheden en gevolgen van een eventuele verkoop worden afgewogen. Het informatiepakket dat u 

medio april van de onderneming ontvangt kunt bij deze afweging betrekken. Alle stappen en besluiten 

worden door de gemeentelijke colleges in samenspraak met de gemeenteraden genomen. Het streven is om 

een open en transparant proces met elkaar in te gaan. Dit maakt verantwoording achteraf eenvoudiger. 

  

De leden van de AHC hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om besluitvorming over een eventuele 

verandering van aandeelhouderschap bij de Eneco Groep N.V. te organiseren en de zorgvuldigheid van dit 

proces te waarborgen. Met de onderneming is overlegd hoe zij de aandeelhouders hierin kan faciliteren. De 

onderneming stelt hiervoor een informatiepakket samen, welke gepland staat voor april 2017.  

 

1. Het informatiepakket geeft tenminste een inzicht in de strategie van Eneco, de activiteiten 

opgesplitst per regio (inclusief de internationale activiteiten van Eneco), een risicoprofiel van de 

onderneming en financiële gegevens over onder andere de dividendprognose. Bovendien zal het 

informatiepakket ingaan op het proces rondom de mogelijke verkoop van aandelen. 

 

2. Op deze wijze kan het besluitvormingsproces stapsgewijs worden georganiseerd. Uiteindelijk zijn 

gemeenten autonoom en zelf verantwoordelijk voor hoe zij hun raden bij het proces betrekken.  

Alle gemeenten worden in dit proces in de gelegenheid gesteld om voor de zomer een eigen 

standpunt in te nemen over het publieke belang, in combinatie met een (voorwaardelijk) 

principebesluit over een eventueel verkoopproces 
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Bij iedere aandeelhouder zal tegelijk met of na afzonderlijke afweging over het publieke belang het 

onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van een eventuele verkoop ook tot een besluit moeten 

leiden. Namelijk tot een besluit om wel of niet tot verkoop over te gaan. Wanneer de afweging in de 

richting van verkoop uitvalt, zal het de vraag zijn: welk belang ter verkoop wordt aangeboden, aan wie, 

wanneer en op welke wijze. Eneco Groep en de aandeelhouders trekken hier gezamenlijk op en zullen 

samenwerken om zoveel als mogelijk met de verschillende wensen, voorkeuren en situaties rekening te 

houden.  

Een gezamenlijk proces is niet hetzelfde als een voor elke aandeelhouder gelijk proces. Juist om te komen 

tot een gezamenlijk proces is het noodzakelijk rekening te houden met de verschillende tijdsplanningen, en 

belangen van 53 aandeelhouders. Elke aandeelhouder moet haar eigen proces door. In de tijdspanne van 

februari tot zomer 2017 dient iedere aandeelhouder het proces te hebben doorlopen, zodat na het 

zomerreces een eventueel verkoopproces in gang gezet kan worden.  

 

De onderneming en de AHC zullen de aandeelhouders faciliteren tijdens deze intensieve periode. 

Voorbeelden hiervan zijn het informatiepakket van Eneco Groep dat de aandeelhouders na de AvA van 17 

maart kunnen verwachten. Maar ook deze nieuwsbrief en de bijgesloten procedurebrieven.  

 

Het organiseren van een bijeenkomst door de AHC voor ambtelijke ondersteuning behoort ook tot de 

mogelijkheden. Wij kunnen dan met elkaar het gesprek aangaan en vragen stellen en beantwoorden over 

zaken waar men zoal tegenaan loopt. Ook is het mogelijk om na ontvangst van het informatiepakket sessies 

te organiseren met Eneco Groep, de AHC en de adviseurs om groepsgewijs toelichting te geven op de 

verstrekte informatie zoals dit ook is gebeurd bij het splitsingsproces. 

Als u aan één van beide, of beide bijeenkomsten behoeft heeft, kunt u contact opnemen met 

rj.lafleur@rotterdam.nl 

Procedurebrieven Rotterdam, Den Haag en Dordrecht 

Op de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 30 januari jl. heeft de voorzitter van de AHC 

(aandeelhouderscommissie), wethouder Adriaan Visser, in zijn speech gezegd dat hij nog dezelfde week 

een procedurebrief aan de Rotterdamse raad zou sturen met daarin een schets van de komende periode. Een 

dergelijke procedurebrief is intussen ook uitgegaan binnen de gemeenten Den Haag en Dordrecht. De 

procedurebrief heeft tot doel om voor de betreffende raden te schetsen hoe in de komende periode met hen 

de dialoog gevoerd zal worden over het publieke belang en de gevolgen van een eventuele verkoop. Een 

dergelijke procedurebrief is een goede manier om het inzicht van de gemeenteraad in het proces te 

vergroten en zouden wij u dan ook aanbevelen. Inzet is dat  er voor de zomer 2017 een besluit wordt 

genomen omtrent het publieke belang en een besluit tot eventuele verkoop. Zo heeft bijvoorbeeld de 

gemeente Dordrecht besloten om eind juni/begin juli met de raad de discussie te voeren en de uitkomst in 

één besluit vast te leggen. Het college van Rotterdam maakt, vooruitlopend op de discussie met de raad, op 

3 maart haar standpunt inzake de publiek belang afweging in de Eneco groep openbaar. Verder heeft 

gemeente Rotterdam ook over Stedin Holding een afweging gemaakt, deze wordt met dezelfde brief 

openbaar.  

De AHC stelt het op prijs om geïnformeerd te worden zodra het college standpunt bekend is en/of als al op 

voorhand duidelijk is dat verkoop geen optie is. Op deze manier kan het gezamenlijke proces in goede 

banen geleid worden en kan vanuit de AHC, tijdig richting gegeven worden aan de inzet van onze 

adviseurs. 

mailto:rj.lafleur@rotterdam.nl
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De verschillende procedure brieven kunt u via onderstaande links vinden. De brieven zijn niet gelijk, u kunt 

de brieven gebruiken ter inspiratie voor een eventuele eigen brief of om uw eigen planning op af te 

stemmen. Het wordt aangeraden om tijdig met de griffie in overleg te gaan over de te volgen planning in 

uw eigen gemeente. Zie voor meer informatie hieronder: Voorlopige planning tot en met de zomer. 

Links 

Procedurebrief Rotterdam 

Procedurebrief Den Haag 

Procedurebrief Dordrecht 

 

Samenvattend Belangrijkste Actiepunten 
1) Vragen van inhoudelijke of procedurele aard of anderszins kunt u aan ons toesturen en wij zullen 

deze opnemen in de vraag en antwoord rubriek in deze nieuwsbrief. 
2) Laat u ons weten of u het op prijs stelt als er een technische sessie wordt georganiseerd door de 

AHC, begin april, voor in principe de ambtelijke ondersteuning. 
3) Met de onderneming is afgesproken dat het mogelijk is om eerst een besluit te nemen inzake het 

publiek belang, en vervolgens een besluit inzake het eventuele voornemen tot verkoop te nemen of 
beide in één besluit vast te leggen. Gemeenten zijn hierin autonoom en een keuze hierin is aan de 

aandeelhouders voorbehouden. Van belang is wel dat dit tijdig gebeurt. Uiterlijk voor de zomer 
door de raad, maar hoe eerder duidelijk is wat de standpunten zijn van de afzonderlijke colleges, 
hoe eerder de adviseurs namens de AHC aan de slag kunnen. Mocht u als aandeelhouder nu al 
weten dat voor u, ongeacht de publiek belang afweging, verkoop op dit moment geen optie is, dan 
is dit ook van belang voor ons om snel te weten.  

4) Houdt u vooral rekening met het tijdig informeren van de griffie in verband met commissie en 
raadsvergaderingen die gepland moeten worden.   

 

Voorlopige planning tot en met de zomer 

 
 

Vraag en Antwoord  

Met deze rubriek willen we vooral inzicht krijgen in de vragen die leven bij 

de aandeelhouders en hierop de antwoorden organiseren en met elkaar 

delen. Heeft u als aandeelhouder vragen stuur ze naar onderstaand e-

mailadres en wij zullen ze opnemen in de vraag en antwoord rubriek. Als 

uw vraag wegens openbaarheids- of andere redenen niet kan worden 

beantwoord of opgenomen in de nieuwsbrief ontvangt u van de AHC 

hierover bericht. 

Ook een vraag? 

Neem dan contact op met 

Ralph Lafleur - 

rj.lafleur@rotterdam.nl 

http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=262287/type=pdf/17bb665_Collegebrief_over_besluitvorming_aandeelhouderschap_Eneco_en_Stedin.pdf#search="collegebrief eneco" 
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/361134
https://cms.dordrecht.nl/dordt/ondernemers/digitaal-loket-ondernemers/totaaloverzicht-producten-voor-ondernemers?waxtrapp=pljszlBsHaKlPpBLIPAI&remote=/idad/mozEgemDocument%3FF_DOCNR=5996773
mailto:rj.lafleur@rotterdam.nl
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