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Voorgesteld besluit 

 
1. Geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen om in te stemmen met de splitsing van Eneco 
Holding NV in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf; 
2. Geen zienswijze in te dienen tegen het voornemen om in te stemmen met de 
statutenwijzigingen en de aandeelhoudersconvenanten voor beide bedrijven na splitsing. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

Eneco Groep gaat splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Deze wet schrijft de 
eigendomssplitsing van de geïntegreerde energiebedrijven 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 Groep uiterlijk 31 januari 2017 gesplitst moet zijn. Het handhavingsbesluit van 
ACM vereist dat de interne, gemeentelijke besluitvorming over de voorgenomen besluiten vóór 25 november 
2016 (of in ieder geval voor de BAvA van 30 november 2016) is afgerond door de aandeelhouders. In de 
buitengewone vergaderingen van aandeelhouders (BAvA) op woensdag 30 november 2016 en vrijdag 27 
januari 2017 wordt over de splitsing besloten.  
Na besluitvorming in de BAvA heeft de gemeente aandelen in twee verbonden partijen te weten Eneco 
netwerkgroep en Eneco energiebedrijf met een ieder eigen verantwoording in de paragraaf Verbonden 
Partijen.  
 
 
Politieke keuzeruimte 
Zoals eerder gememoreerd gaat Eneco Groep splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer 
(WON). De verplichte splitsing en het bijbehorende besluit over de wijzigingen van statuten is een 
privaatrechtelijke rechtshandeling. Volgens artikel 160.1.e van de Gemeentewet is daarvoor het college het 
bevoegde orgaan. Dit geldt ook indien het besluit ingrijpende gevolgen voor de gemeente heeft. Krachtens 
artikel 169.4 van de Gemeentewet zal het college echter in die gevallen pas een besluit nemen, nadat zij de 
raad in de gelegenheid heeft gesteld om haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
 
 
Gedachtegang 
Het college is voornemens in te stemmen met het aandeelhoudersbesluit tot splitsing van Eneco en tot 
wijziging van de statuten van Eneco Holding NV. Het college acht het besluit tot splitsing van zodanig 
gewicht dat zij dit voorgenomen besluit voor een zienswijze aan de raad voorlegt. 
 
 
Overwegingen van het college 
Eneco Groep moet voldoen aan de WON. Hiertoe wordt het energiebedrijf losgemaakt van Eneco Holding NV. 
De netwerkgroep blijft onder Eneco Holding NV gepositioneerd. Verder krijgt Eneco Holding na splitsing een 
andere naam, worden de statuten gewijzigd en een nieuw aandeelhoudersconvenant gesloten. De aandelen 
energiebedrijf worden uitgekeerd aan de aandeelhouders op basis van een daartoe te nemen 
aandeelhoudersbesluit. Na splitsing heeft de gemeente aandelen in twee sterke, zelfstandige 
ondernemingen, de netwerkgroep en het energiebedrijf, met ieder een eigen Raad van Commissarissen en 
Raad van Bestuur. 
 
 
Middelen 
Uitgangspunt is dat na splitsing twee sterke, zelfstandige ondernemingen ontstaan die financieel gezond zijn 
en een duurzame strategie kunnen voeren die robuust is. Dat betekent enerzijds een sterke netwerkgroep 
die in staat is te investeren in onderhoud, vervanging en uitbreiding van haar netwerk. Anderzijds betekent 
het een goed gepositioneerd energiebedrijf dat doorgaat met investeren in productie van duurzame energie 
met haar klanten en daarnaast groei realiseert met innovatieve producten en diensten die klanten regie 
geven over hun energievoorziening. De activiteiten van de huidige Eneco Groep worden dus na splitsing 
door deze bedrijven voortgezet. In dit beeld past dat qua dividend de opgetelde toekomstige 
dividendstromen van beide ondernemingen tot vergelijkbaar resultaat zouden moeten leiden als het dividend 
van Eneco Groep voor splitsing. 
 
Het voornemen om in het kader van de splitsing de aandelen in NV Eneco Beheer als dividend in natura uit 
te keren aan de aandeelhouders raakt de per 1 januari 2016 ingevoerde vennootschapsbelastingplicht voor 
gemeenten ten aanzien van eventuele ondernemingsactiviteiten. De deelneming van de gemeente 
Bloemendaal aan Eneco wordt gerekend tot het normale vermogensbeheer en geclassificeerd als vermogen 
ten behoeve van de publieke taak van de gemeente. Dit houdt in dat het dividend wordt toegerekend aan de 
niet-ondernemingssfeer en niet leidt tot een belastingplicht. Deze kwalificatie is aan Eneco Holding bevestigd 
via uitgaande brief d.d. 13 oktober 2016, corsa 2016039474. 



-3- 

 

 
 
Participatie 
N.v.t. 
 
 
Communicatie 

In verband met de BAvA op 30 november 2016 waarin de besluitvorming over de splitsing aan de orde is 
verzoekt het college de raad haar zienswijze in de raad van 24 november 2016 aan het college kenbaar te 
maken. In de collegevergadering van 28 november 2016 kan het college vervolgens het definitieve besluit 
nemen waarover Eneco Groep vóór 30 november 2016 wordt geïnformeerd. 
 
 
Samenwerking (Heemstede) 

Dit voorstel is in lijn met het voorstel zoals wordt voorgelegd aan de raad van Heemstede. 
 
 
Vervolgproces/evaluatie 

Na splitsing van Eneco Groep ontstaan er twee sterke, zelfstandige ondernemingen, de netwerkgroep en het 
energiebedrijf, met ieder een eigen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. 
 
 
Bijlagen 

B&W-voorstel van 24 oktober 2016 (corsadocument 2016039757) 
 
 
Achterliggende documenten 

Informatiepakket over splitsing Eneco Groep (corsadocument 2016039832), begeleidend schrijven van 
Eneco d.d. 14 oktober 2016 (corsadocument 2016039831) en bevestiging kwalificatie dividendbelasting d.d. 
13 oktober 2016 (corsadocument 2016039474). 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd.  
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