
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de gemeenteraden van de 53 gemeenten die aandeelhouder 
zijn van ENECO 

 
 
 
 
Onderwerp: Behoud meerderheid aandelen ENECO voor invloed op energietransitie en beleid 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Uw college heeft  u de vraag  voorgelegd of u uw aandelen van ENECO wilt afbouwen of wilt behouden. Uw 
college moet voor 31 oktober 2017 om 18.00 uur het gemeentelijk standpunt bekend maken aan de 
aandeelhouderscommissie (AHC). De colleges van Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland 
c.a. willen via deze weg hun overwegingen met u delen om de aandelen van ENECO te behouden. Als een 
commerciële private partij de meerderheid in het aandelenkapitaal zou verwerven is het namelijk allerminst 
zeker of deze de op de duurzame energietransitie gerichte beleidslijn doorzet. Immers na overdracht van de 
meerderheid van de aandelen is men op dit gebied overgeleverd aan die private partij, zonder dat er sprake 
kan zijn van een reële sanctie als afspraken niet worden nagekomen. Daarnaast zijn de vier colleges 
principieel van oordeel dat energievoorziening en energietransitie onderwerpen zijn waar de overheid direct 
op zou moeten sturen. De vier gemeentebesturen zullen dan ook in dit stadium hun raden voorstellen om het 
gemeentelijk aandelenpakket niet te verkopen. 
 
Gedeeltelijke verkoop met behoud van invloed 
Niettemin kunnen de besturen begrip opbrengen voor de gemeenten, die - gedreven door de opgaven 
waarvoor zij in hun gemeenten zijn gesteld - een zekere opbrengst willen genereren door aandelen te 
verkopen. Daarom komen wij met het voorstel om collectief voor iedere aandeelhouder de mogelijkheid te 
creëren om maximaal 45 procent van de aandelen af te bouwen via de regeling die door de AHC wordt 
voorgesteld. Dat betekent dat alle aandeelhouders tezamen 45 procent van de verwachte opbrengst kunnen 
incasseren, terwijl toch het meerderheidsbelang van 55 procent in publiek bezit blijft. Op die manier kan de 
huidige op de duurzame energietransitie gerichte beleidslijn van ENECO worden gehandhaafd en ontstaat 
toch de mogelijkheid voor iedere gemeente om een deel van de waarde van het aandelenpakket te 
verzilveren. Het moet wel gezegd worden, dat dat niet zal leiden tot de maximale opbrengst, maar aan de 
andere kant houden we grip op een bedrijf dat met betrekking tot de duurzaamheid heel goed op weg is.  
 
Meer invloed op beleid 
Een van de argumenten om het aandelenpakket af te bouwen is dat de aandeelhouders te weinig invloed 
hebben op het door directie en Raad van Commissarissen gevoerde beleid. Dit heeft tevens te maken met 
de rechtspersoonsvorm die indertijd is gekozen, namelijk de Structuur NV. In onze opinie moet er opnieuw 
door de AHC met de directie en de Raad van Commissarissen gesproken worden over de governance. Het 
is namelijk van belang dat de aandeelhouders meer invloed krijgen op overnames en majeure investeringen.  
Ons voorstel behelst een zekere solidariteit tussen de betrokken gemeentelijke overheden. Wij doen daar 
nadrukkelijk een beroep op bij u als raadsleden van uw aandeelhoudende gemeente. Dit voorstel is 
eveneens in overeenstemming met de wens van de directie en de RvC om de afbouw gefaseerd te laten 
plaatsvinden, waarbij de meerderheidspositie van de 53 overheidsaandeelhouders wat ons betreft dus blijft 
geborgd. 
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Informatie voor gefundeerd besluit 
Om uw beslissing gemotiveerd te kunnen nemen heeft u van de AHC een consultatiedocument ontvangen. 
Daarnaast heeft u van Eneco een document ontvangen met het opschrift ‘Bericht aan de Aandeelhouders’, 
gedateerd 23 juni 2017. Beide stukken zijn het zeer waard om goed door te nemen en te bestuderen, 
waardoor u in staat bent om een gefundeerd besluit te nemen. 
 
In de aanloop naar 31 oktober a.s. worden er op verschillende plaatsen in het land door de AHC en door 
Eneco voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarop belangrijke informatie uit de genoemde rapporten kan 
worden verduidelijkt en vragen kunnen worden gesteld. Inmiddels hebben de colleges van B en W van de 
gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht en ook andere colleges hun raden geadviseerd hun 
aandelen in ENECO af te bouwen. Daarnaast zijn er ook gemeenten die hebben aangegeven niet te willen 
overgaan tot afbouw maar hun aandelen te willen behouden. Eén van de hoofdargumenten voor de afbouw 
is dat er in de ogen van de opstellers van het Consultatiedocument geen publiek belang meer is.  
 
Voortrekkersrol energietransitie  
Eén van de belangrijkste thema's die op dit moment zowel internationaal als nationaal speelt is de 
klimaatverandering en de energietransitie naar groene energie. Vastgesteld is dat op het Nederlandse 
speelveld ENECO een voortrekkersrol  vervult. Er is bovendien sprake van een kerngezond bedrijf, dat 
jaarlijks goed is voor een uitstekend resultaat met een dividend uitkering van 50 procent van het resultaat. 
Met name het feit, dat het bedrijf met veel enthousiasme werkt aan groene energie uit wind en zon en 
andere bronnen spreekt de vier genoemde gemeentebesturen zeer aan.   
 
Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben ingelicht en horen graag wat uw standpunt is over dit 
voorstel. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester  en Wethouders van de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland 
c.a. 
 
 
 
Burgemeester mr. W. van den Berg     Secretaris  J.J. Hofstede mpm 
Gemeente Ferwerderadiel     Gemeente Ferwerderadiel 
 
 
Burgemeester drs. M.C.M. Waanders     Secretaris mr. D.J. Willems mpa 
Gemeente Dongeradeel      Gemeente Dongeradeel 
 
 
Burgemeester B. Bilker      Secretaris mr. H.J. Jonker msc 
Gemeente Kollumerland c.a.     Gemeente Kollumerland c.a. 
 
 
Burgemeester A. de Hoop     Secretaris mr. M. van Rijswijk 
Gemeente Ameland      Gemeente Ameland 
 


