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Geachte raadsleden, 
 
Hierbij informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond het verkoopproces van Eneco. Samen met de 
Aandeelhouderscommissie (AHC) heeft Eneco de afgelopen maanden gekeken naar de meest geschikte 
verkoopvorm en het verder vastleggen van afspraken tussen de aandeelhouders en Eneco. 
 
De keuze is gevallen op een gecontroleerde veilingverkoop (controlled auction). In een gezamenlijk 
persbericht van Eneco en aandeelhouders is hiervoor in december media-aandacht geweest (bijlage 1).  
 
Om u verder volledig te informeren worden alle documenten die tot de verkoopkeuze en afspraken 
hebben geleid onder geheimhouding via uw griffie aan u ter beschikking gesteld. Als college hebben wij 
op deze stukken geheimhouding opgelegd, waarna uw gemeenteraad deze geheimhouding zal 
bekrachtigen. Met uitzondering van het persbericht zijn de bijlagen 2 t/m 7 geheim omdat de inhoud en de 
rapporten waarnaar verwezen wordt informatie over Eneco bevatten, die door Eneco vertrouwelijk aan de 
overheid zijn meegedeeld (conform art. 10 lid 1 sub c WOB) en het belang van het openbaar verstrekken 
van informatie niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van (de aandeelhouders van) 
Eneco (conform art. 10 lid 2 sub b WOB). Kennisname van deze gegevens door derden kan leiden tot 
verstoring van het transactieproces en ten koste gaan van de onderhandelingspositie van de 
aandeelhouders.  
 
Het college zal pas een definitief verkoopbesluit nemen en aan de raad voorleggen na ontvangst van het 
eindbod. Nu is de verwachting dat dit begin 2020 door de Aandeelhouderscommissie aan ons kan 
worden voorgelegd. Gelet op de doorlooptijd van gemeentelijke besluitvorming en afstemming met de 
mededingingsautoriteiten (dit duurt enkele maanden) zal een verkoopopbrengst dan pas later in 2020 aan 
de orde zijn.  
 
De lopende enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer wordt naar verwachting in de tweede helft van 
2019 afgerond. Naar het oordeel van betrokken partijen vormt dit onderzoek geen reden om het huidige 
verkoopproces aan te passen omdat het betrekking heeft op gebeurtenissen uit het verleden (2016, 2017 
en begin 2018). 
 
 
 



  
 
 
 
  
Betreft: Voortgang verkoop Eneco januari 2019 Pagina 2 van 2 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze informatiebrief voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 
 
BIJLAGEN 

1. Gezamenlijk persbericht Eneco en aandeelhouders 18 december 2018 (openbaar). 
2. Bijlagen 2 t/m 7 geheim en via Griffie aangeboden. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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- VERTROUWELIJK EN ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 18 DECEMBER 15:30 UUR -----   

        Rotterdam, 18 december 2018 

Start verkoop Eneco Groep  

De Aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur 

van Eneco Groep, hebben gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco uit te voeren 

via een controlled auction. De Centrale Ondernemingsraad (COR) is hierover geraadpleegd en 

heeft positief advies afgegeven.  

 

De afgelopen maanden hebben de aandeelhouders en Eneco, samen met hun adviseurs, de 

mogelijke privatiseringsopties (beursgang, controlled auction, dual track) zorgvuldig onderzocht. 

Daarbij is onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de 

voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid, vanzelfsprekend binnen het 

juridisch kader dat geldt voor privatiseringen. Op grond van een afweging van voor- en nadelen 

van de verschillende privatiseringsopties, geven zowel Eneco als de aandeelhouders de voorkeur 

aan een privatisering door middel van een controlled auction, omdat dit het beste aansluit bij de 

belangen van Eneco en haar stakeholders.  

 

Eneco is samen met de aandeelhouders vergevorderd met het afronden van de voorbereidingen 

van de privatisering. Daarin zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het 

verkoopproces. Deze voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase waarin het doel 

is een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, ter 

besluitvorming voor te leggen aan de 53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco .  

 

Ruud Sondag, Chief Executive Officer van Eneco Groep: ‘De afgelopen maanden hebben we als 

bestuur, met de aandeelhouders, de RvC en de centrale ondernemingsraad, constructief 

samengewerkt en een goede basis voor de toekomst gelegd. Met als concreet resultaat dat we 

vandaag een belangrijke stap zetten in de privatisering van Eneco. Wij hebben er alle vertrouwen in 

dat we door een verkoopproces een nieuwe aandeelhouder vinden die goed bij Eneco past. Ik ben 

blij dat we eensgezind aan de verdere toekomst van dit prachtige bedrijf werken.’  

 

Adriaan Visser, voorzitter van de AHC, zegt: ‘De aandeelhoudende gemeenten zijn blij dat alle 

betrokken partijen er nu echt klaar voor zijn om Eneco te verkopen en dat er overeenstemming 

bestaat over de manier waarop. Dit besluit en de afspraken die over het verdere verkoopproces zijn 
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gemaakt, zijn de uitkomst van een zorgvuldig en gezamenlijk traject met aandacht voor de 

duurzame strategie en de overige belangen van alle stakeholders. We gaan op deze zelfde manier 

verder. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze stap leidt tot een mooie toekomst voor Eneco’ . 

 

Noot voor de pers (niet voor publicatie):   

Voor meer informatie over bijgevoegd persbericht kunt u contact opnemen met:   

 

Edwin van de Haar, Manager Mediarelaties Eneco Groep tel: 06 40 75 54 63 / 

edwin.vandehaar@eneco.com 

Stefan Simons, woordvoerder AHC Eneco tel: 06 203 00796 / 

stefan.simons@cffcommunications.nl  
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