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Onderwerp

Voorgesteld wordt om het principebesluit te nemen dat de gemeente Bloemendaal het
aandeelhouderschap in Eneco Groep NV afbouwt.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2017

besluit:

1.

Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het
voornemen het aandelenbelang van de gemeente Bloemendaal in Eneco af te willen
bouwen.
2. Een mandaat te verlenen aan de aandeelhouderscommissie Eneco.
3. Er wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan
de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen.

De raad voornc

de voorzitter,

de griffier,
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1.

2.
3.

Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het
voornemen het aandelenbelang van de gemeente Bloemendaal in Eneco af te willen
bouwen.
Een mandaat te verlenen aan de aandeelhouderscommissie Eneco.
Er wordt toegetreden tot een aandeelhoudersovereenkomst met een mandaatverlening aan
de verantwoordelijke wethouder om alle daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De aanleiding voor de afweging het aandelenbelang in Eneco af te bouwen is de per 31 januari
2017 doorgevoerde splitsing van Eneco, waarbij het geïntegreerde energiebedrijf werd gesplitst in
een productie- en leveringsbedrijf (Eneco) en in een netwerkbedrijf (Stedin). De aandelen in het
ongesplitste bedrijf mochten op grond van het wettelijke privatiserings-verbod van de elektriciteitsen gasnetten alleen verhandeld worden binnen de kring van overheden. Voor het gesplitste
productie- en leveringsbedrijf Eneco, dat nu volledig in een vrije markt met concurrentie opereert,
gelden deze beperkingen niet.
Eneco is door de afsplitsing van de gereguleerde netten een ander soort bedrijf geworden, met
grotere commerciële risico's. Dit gegeven kan aanleiding zijn voor een gemeentelijke
aandeelhouder om de voor- en nadelen van het aandeelhouderschap Eneco opnieuw te bezien. Eén
onderdeel van die afweging is die van de wenselijkheid van aandeelhouderschap op grond van het
publieke belang: kunnen de (commerciële) doelen die het productie- en leveringsbedrijf nastreeft
alleen maar via publieke aandeelhouders worden gerealiseerd? Is er een noodzaak om dit bedrijf
van publiek eigen vermogen te voorzien? Daarnaast gaat het om een financiële afweging.
Tegenover het tot nu toe gebruikelijke jaarlijkse dividend, dat sterker afhankelijk zal zijn van de
vraag hoe Eneco opereert op de sinds 2004 geliberaliseerd energiemarkt, bestaat nu ook de
mogelijkheid om een eenmalige verkoopopbrengst te realiseren.
Het is zeer belangrijk dat een dergelijke afweging wordt gemaakt in het kader van een gezamenlijk
georganiseerd proces. Een afzonderlijke gemeente krijgt in dit opzicht weinig voor elkaar. Om deze
reden heeft de aandeelhoudersvergadering van Eneco op 30 januari 2017 aan de
aandeelhouderscommissie (AHC) gevraagd hierin het voortouw te nemen. De AHC bestaat uit een
vertegenwoordiging van negen aandeelhouders (Capelle aan den IJssel (l,91ūZo) , Delft (2,440Zo),
Den Haag (16,550Zo), Dongeradeel (0,340Zo), Dordrecht (9,05oZo), Giessenlanden (0,340Zo),
Heemstede (0,90oZo), Lansingerland (3,380Zo) en Rotterdam (31,690Zo)).
Tegelijkertijd is het voor het bedrijf Eneco zelf van groot belang dat er na de splitsing geen lange
periode van onduidelijkheid ontstaat over de aandeelhoudersbasis waarmee de duurzame strategie
van het bedrijf zal worden voortgezet. Zowel een besluit van een meerderheid van de publieke
aandeelhouders om hun aandelen (voorlopig) nog een tijd te houden, als een besluit om naar
mogelijkheden te kijken om dit bezit af te bouwen, geven het bedrijf rust en houvast voor de
toekomst.
De afgelopen maanden heeft de AHC van Eneco gewerkt aan het bijgevoegde Consultatiedocument. Het Consultatiedocument is met hulp van de externe adviseurs van de AHC (Aperghis 8i
Co., De Brauw Blackstone Westbroek en Duff 8i Phelps) en in dialoog met Eneco, opgesteld ten
behoeve van de afweging die elke aandeelhoudende gemeente zal moeten maken ten aanzien van
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inventariseren welke aandeelhouders van Eneco Groep N.V. hun aandelenbelang wensen te houden
en welke aandeelhouders hun belang wensen af te bouwen en te komen tot een principebesluit.
Iedere aandeelhouder wordt om die reden gevraagd vóór 31 oktober 2017 een principebesluit ten
aanzien van het aandeelhouderschap Eneco 'houden of afbouwen' te nemen.
Beoogd effect
Het beoogd effect is dat de gemeenteraad akkoord gaat met voorbereiding van verkoop van het
aandelenbezit. Een definitief besluit is naar verwachting pas aan de orde na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Politieke keuzeruimte

De raad is in de gelegenheid haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Een definitief besluit
ligt pas voor als er een koper is en de opbrengst bekend is.

Gedachtegang

In het Consultatiedocument (zie bijlage) zijn de volgende elementen opgenomen als relevant voor
de afweging over het aandeelhouderschap in Eneco: de publieke belangen, met bijzondere
aandacht voor het warmtebedrijf (hoofdstuk 5), de financiële belangen (hoofdstuk 6), de mate van
zeggenschap voor de aandeelhouders over het beleid van Eneco (hoofdstuk 7) en overwegingen
ten aanzien van toetredende aandeelhouders na een transactie en de positie van aandeelhouders
die besluiten hun aandelenbelang in Eneco aan te houden (hoofdstuk 8).
Het afwegingskader voor publieke belangen is verwoord in hoofdstuk 5 van het Consultatie
document.

Argumenten
Publiek belang
1.1. Lokaal belang betrouwbare energievoorziening is voldoende geborgd in centrale regelgeving
Het lokaal publiek belang van het aandeelhouderschap Eneco voor de gemeente Bloemendaal
op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van
elektriciteit en gas lijkt voldoende geborgd door centrale regelgeving
1.2. Het bedrijfsprofiel van Eneco pas steeds minder bij een lokaal georiënteerde aandeelhouder
Afgevraagd wordt in hoeverre het veranderde bedrijfsprofiel Eneco van Nederlands nutsbedrijf
naar een internationaal energiebedrijf past bij een lokaal georiënteerde aandeelhouder
1.3. Er is voldoende aanbod en concurrentie op het gebied van energievoorziening
In de huidige markt kan door een groot aantal partijen energie worden geleverd. Dit betekent
dat consumenten niet meer afhankelijk zijn van een specifiek productie- en leveringsbedrijf.
Betaalbaarheid en leveringszekerheid worden geborgd doordat tientallen productie- en
leveringsbedrijven op de Nederlandse markt actief zijn en met elkaar concurreren om te
voldoen aan de vraag van de consument.
1.4. Het houden van een minderheidsaandeel levert geen substantieel aandeel aan de
energietransitie.
De omschakeling naar duurzame productie, wordt door de overheid gestimuleerd door fiscale
maatregelen en subsidies. In toenemende mate kiezen consumenten bewust voor een "groene"
energieleverancier. Men kan zich afvragen in hoeverre het houden van een
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productie, c.q. de energietransitie. De invloed van de onderneming zelf en de keuze voor
duurzaamheid van de consument lijken belangrijkere factoren; naast natuurlijk een consistent
overheidsbeleid.
Geconcludeerd kan worden dat er geen zwaarwegend publiek belang is dat rechtvaardigt om de
aandelen in Eneco te behouden.

Financiële belang
1.5. Een lokale overheid is geen belegger, dus bij onvoldoende publiek belang kan een deelneming
beter worden afgestoten.
De staat en ook de gemeente is geen belegger en investeert dus niet risicovol als daar geen
duidelijk publiek belang mee is gediend (paragraaf 6.1.3 van het Consultatiedocument). Voorts
past het bij de ratio van de Wet Fido om een bestaande deelneming te verkopen indien het publiek
belang onvoldoende is en er concrete mogelijkheden tot verkoop zijn. Er wordt ook gehandeld naar
de ratio van het treasurystatuut van de gemeente Bloemendaal om gemeentelijke vermogens te
beschermen tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en
liquiditeitsrisico's.
Het afwegingskader voor financiële belangen is verwoord in hoofdstuk 6 van het Consultatie
document. De gemeente Bloemendaal heeft een belang van 0,33oZo in Eneco en hetzelfde
percentage in Stedin. In het Consultatiedocument is met betrekking tot het dividend 2016 van het
ongesplitste Eneco de aanname gedaan dat de helft toerekenbaar is aan het productie- en
leveringsbedrijf (Eneco). Dat zou dan betekenen dat van de dividendraming in de begroting ad. C
350.000 een bedrag van C 175.000 betrekking heeft op het productie- en leveringsbedrijf (Eneco).
De marktwaarde van Eneco, en daarmee de potentiële verkoopopbrengst, is op dit moment lastig
te geven. Eneco is geen beursgenoteerde onderneming. Een waardering op dit moment kent een
hoge mate van onzekerheid. Prijsbepalende factoren zijn nu nog niet of onvoldoende bekend en
zijn pas beschikbaar aan het einde van een eventueel verkoopproces. Daarnaast is het niet in het
belang van Eneco of de aandeelhouders als potentiële kopers via het openbare domein kennis
krijgen van prijsverwachtingen. In paragraaf 6.3.3 van het Consultatiedocument wordt een grove
inschatting gemaakt van de marktwaarde van Eneco, enkel op basis van publiek beschikbare
informatie.
In hoofdstuk 6 van het Consultatiedocument wordt ook nader ingegaan op het risicoprofiel van
Eneco. Eneco kent een hoger risicoprofiel omdat haar activiteiten, gericht op de productie en
levering, onderhevig zijn aan concurrentie en externe factoren. Door deze factoren zijn de
inkomsten van Eneco volatieler en is het aandeelhouderschap in Eneco relatief risicovoller dan het
aandeelhouderschap in het voormalige Eneco Holding N.V. (ongesplitst Eneco). De financiële
belangenafweging moet op een evenwichtige wijze gebeuren. Het behouden van het
aandeelhouderschap in Eneco kent een bepaald risico en een rendement (dividend). Hierbij heeft
het risico betrekking op vermindering van de aandeelhouderswaarde en/of een lager dividend zoals
geraamd in de gemeentelijke begroting. Naast dit risico bestaat ook de mogelijkheid dat Eneco een
hoger rendement (dividend) realiseert dan oorspronkelijk geraamd door gemeenten. Eneco geeft in
haar Informatiepakket (zie bijlage 2) aan er naar te streven verdere groei van het dividend te
realiseren.
De uiteindelijke financiële weging kan pas worden gemaakt als het definitieve besluit tot verkoop
voor ligt. Het college is van mening dat de gemeente Bloemendaal bij verkoop van de aandelen
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Eneco opbrengstmaximalisatie zou moeten nastreven, met in achtneming van de
beoordelingscriteria zoals genoemd in hoofdstuk 12 van het Consultatiedocument.

1.6 De zeggenschap van de aandeelhouders is beperkt, ook in vergelijking tot de gebruikelijke
zeggenschap bij overheidsdeelnemingen.
Naast de afweging over het publieke en financiële belang van het aandeelhouderschap Eneco geeft
het Consultatiedocument ook inzicht in de verschillen tussen de gewenste zeggenschap bij het
borgen van publieke en financiële belangen en de huidige zeggenschap.
In paragraaf 7.1.6 van het Consultatiedocument wordt de gebruikelijke zeggenschap omschreven
bij overheidsdeelnemingen. Deze mate van zeggenschap hebben de gemeentelijke aandeelhouders
van Eneco niet. In paragraaf 7.2.2 van het Consultatiedocument is de huidige mate van
zeggenschap uitgewerkt, zoals nu opgenomen in de Eneco statuten en het convenant tussen
aandeelhouders en Eneco. De zeggenschap van de aandeelhouders is beperkt, ook in vergelijking
tot de gebruikelijke zeggenschap bij overheidsdeelnemingen.
Gedurende het splitsingstraject heeft de AHC met Eneco intensief overleg gevoerd over de
uitdrukkelijke wensen van de AHC om de zeggenschap voor aandeelhouders uit te breiden. Met
daadwerkelijke zeggenschap over grote investeringen en goedkeuring van de strategie heeft Eneco
niet ingestemd. In het convenant is enkel vastgelegd dat de aandeelhouders informatie krijgen
over majeure investeringsbeslissingen en een toelichting op de strategie ontvangen.
Op dit moment hebben alle aandeelhouders dezelfde rechten. Er zijn zowel in de statuten als in het
convenant geen bijzondere rechten opgenomen voor bepaalde aandeelhouders. De grootte van het
aandelenbelang bepaalt wel de zwaarte van de stem van een aandeelhouder in de algemene
vergadering van aandeelhouders. Individuele aandeelhouders hebben geen directe zeggenschap
over investeringen of over de strategie van Eneco. Dit geldt voor zowel de kleinste aandeelhouder
als de grootste aandeelhouder in Eneco.
Positie publieke aandeelhouders na verkoop meerderheidsbelang
De colleges van de grootste 3 aandeelhouders in Eneco die ruim 570Zo van de aandelen bezitten
(Rotterdam [31,690Zo], Den Haag [16,550Zo] en Dordrecht [9,050Zo]) hebben inmiddels aangegeven
hun aandelenbelang in Eneco te willen afbouwen. Inmiddels hebben ook Leidschendam-Voorburg
(3,440Zo) en Heemstede (0,9oZo) aangegeven te willen verkopen. Vooralsnog heeft alleen de
gemeente Amstelveen aangegeven om dat ze het belang in Eneco willen handhaven maar dit gaat
heroverwegen als een meerderheid van gemeenten tot verkoop besluit en dus een private partij
het meerderheidsbelang in het energiebedrijf krijgt.
Als een meerderheid van gemeenten verkoopt, heeft dat gevolgen voor onder andere de
zeggenschapspositie van gemeenten die eventueel niet wensen te verkopen. Wanneer een
meerderheid van de aandeelhouders besluit het aandelenbelang af te bouwen en een private
grootaandeelhouder toetreedt, zal de invloed van de achterblijvende publieke aandeelhouders
ernstig worden beperkt. De borging van eventuele publieke of financiële belangen via het
aandeelhouderschap zal dan vrijwel onmogelijk zijn (Bloemendaal heeft 0,330Zo). De meerderheid
van de algemene vergadering bestaat dan immers uit één of meer private aandeelhouders die
overwegende zeggenschap hebben.
2.1. Z 3.1. Mandaatverlening voor verdere uitwerking
Er wordt een mandaat verleend aan aandeelhouderscommissie Eneco en de portefeuillehouder om
definitieve verkoop voor te bereiden en om de benodigde formaliteiten te vervullen
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Alternatief is om de aandelen in bezit te houden.
Dat heeft als voordeel dat er dividend wordt ontvangen al is de omvang van dit dividend onzeker er
treedt de gemeente dan vooral op als belegger.

Overwegingen van het college

Weging van publieke belangen, fìnanciële belangen, mate van zeggenschap en de positie van
overige aandeelhouders leiden tot het voorstel om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen.
Voorgesteld wordt om het principebesluit te nemen dat de gemeente Bloemendaal het
aandeelhouderschap in Eneco Groep NV afbouwt. Op basis van de door de aandeelhouderscommissie (AHC) en Eneco Groep NV (Eneco) verstrekte informatie wordt aan de hand van
de weging van publieke belangen, financiële belangen, mate van zeggenschap en de positie van
overige aandeelhouders voorgesteld om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen.
Op 31 januari 2017 is de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf
(Eneco) afgerond. Tijdens de splitsing is toegezegd dat na de splitsing ingegaan wordt op de
mogelijke invulling van het aandeelhouderschap in het commerciële energiebedrijf Eneco. Aan alle
53 gemeentelijke aandeelhouders wordt gevraagd om voor 31 oktober 2017 een principebesluit te
nemen over de invulling van het toekomstig aandeelhouderschap in het energiebedrijf Eneco. Het
principebesluit dat door de 53 gemeenten wordt genomen is nog geen definitief besluit. Indien er
voldoende gemeenten zijn die op 31 oktober 2017 aangeven hun aandelenbelang te willen
verkopen zal er een verkoopproces worden ingericht. Het definitieve besluit zal niet eerder dan na
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 worden voorgelegd.
Beleidskader en juridische overwegingen
Zoals aangegeven in bijlage 5 het Consultatiedocument zijn het verkopen van aandelen, en als
onderdeel van een transactieproces, het verstrekken van een mandaat aan de AHC en het aangaan
van de verkoopovereenkomst privaatrechtelijke rechtshandelingen. Besluiten over
privaatrechtelijke rechtshandelingen worden genomen door het college van B&W (art. 160
Gemeentewet). 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
kennisname van het college te brengen.
Op grond van de omvangrijke consequenties van een besluit tot houden of afbouwen, niet alleen
voor onze eigen gemeente maar ook voor de andere aandeelhouders en alle partijen die op welke
wijze dan ook een belang hebben in het wel en wee van het bedrijf Eneco (de 'stakeholders'), heeft
ons college besloten om een wensen en bedenkingen procedure te volgen. Een aanvullende reden
hiervoor is dat, gelet op alle noodzakelijke stappen die in een (mogelijk) verkoopproces moeten
worden gezet en die niet of nauwelijks kunnen worden bekort, het uiteindelijke beslissingsmoment
vrijwel zeker na de raadsverkiezingen van maart 2018 zal vallen. Dit maakt het wenselijk dat er
een weloverwogen standpunt wordt ingenomen dat niet vrijblijvend is en op voldoende draagvlak
kan rekenen, en dat ook zal standhouden na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Er zijn geen substantiële middelen nodig om het aandelenbezit af te bouwen. Na verkoop dient
rekening te worden gehouden met een verlies aan structurele baten dividend van ongeveer
e 175.000.
Participatie

Participatie van burgers is hier niet aan de orde
Communicatie

Op donderdag 7 september zal vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor raadsleden plaats
vinden op het gemeentehuis van Heemstede.
Samenwerking (Heemstede)

Vervolgproces/evaiuatie

Vervolgproces
Op donderdag 7 september zal vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst voor raadsleden plaats
vinden op het gemeentehuis van Heemstede.
Het eerste besluit wordt vóór 31 oktober 2017 gevraagd. In Bloemendaal vindt de behandeling
plaats in de commissie Bestuur en Middelen van 14 september en in de raad van 28 september
2017.
Het tweede, definitieve besluit - als de consultatie uitwijst dat de aandeelhouders die wensen af te
bouwen meer dan 50ozb van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen - zal pas na de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden gevraagd.
Als een aandeelhouder het aandelenbelang in Eneco wenst af te bouwen, stelt de AHC voor dat
deze aandeelhouder partij wordt bij een aandeelhoudersovereenkomst (zie hoofdstuk 9 van het
Consultatiedocument). In de aandeelhoudersovereenkomst worden afspraken tussen de
Verkopende Aandeelhouders in het kader van een transactieproces neergelegd. Daarnaast stelt de
AHC voor dat de Verkopende Aandeelhouders aan de AHC een mandaat verstrekken om tijdens een
transactieproces namens hen op te treden (zie bijlage 1 in het Consultatiedocument).
Als de consultatie uitwijst dat de aandeelhouders die wensen af te bouwen meer dan 509/0 van het
geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, zal de AHC een transactieproces voorbereiden. De
eerste stap bij de voorbereiding van een transactieproces is het maken van afspraken met Eneco
over onderwerpen zoals besluitvorming, (werknemers) medezeggenschap, governance,
informatieverstrekking, inrichting van een transactieproces, verantwoordelijkheden, projectteams,
communicatie en omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. Deze afspraken met Eneco
worden vastgelegd in een transactieprotocol (zie hoofdstuk 10 van het Consultatiedocument). Als
na de consultatie blijkt dat de aandeelhouders die wensen af te bouwen 50ozb of minder van het
geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, dan treedt de AHC in overleg met deze
aandeelhouders om te overwegen of de afbouw van een 500Zo of kleiner belang wenselijk is en op
welke wijze dat eventueel zou kunnen worden vormgegeven.
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Eneco, welk type transactieproces zal worden geïnitieerd, namelijk een veilingverkoop, een
beursgang of een "dual track" (zie hoofdstuk 11 van het Consultatiedocument). Het
transactieproces zal worden vormgegeven in overleg met Eneco. De AHC zal het uiteindelijke bod
selecteren op basis van een vooraf vastgesteld toetsingskader en beoordelingscriteria (zie
hoofdstuk 12 van het Consultatiedocument), in overleg met Eneco en rekening houdend met de
belangen van andere stakeholders. Als gekozen wordt voor een beursgang zal de AHC deze
namens de aandeelhouders en in nauwe samenwerking met Eneco voorbereiden. Uiteindelijk zal de
uitkomst van het transactieproces, zijnde een concreet bod of de financiële contouren van een
voorgestelde beursgang, worden voorgelegd aan de aandeelhouders die ten tijde van de
consultatie hebben besloten hun aandelenbelang te willen afbouwen. Deze aandeelhouders zullen
vervolgens een definitief besluit nemen om hun aandelen al dan niet te verkopen. In de periode
tussen het eerste en tweede besluit zal de AHC de aandeelhouders steeds informeren over
belangrijke ontwikkelingen en beslissingen, zoals de keuze voor een specifieke transactievorm.
Ook aandeelhouders die in eerste instantie besloten om de principiële keuze tot behoud van hun
aandelen te maken, kunnen op grond van de concrete bieding alsnog besluiten om hierop in te
gaan. In deze mogelijkheid is door de aandeelhouderscommissie voorzien, omdat niemand
gedwongen zou moeten zijn om zich aan zijn principebesluit te houden als hem dit een onredelijk
nadeel zou brengen.
Evaluatie
Bij een voorstel tot definitieve verkoop is evaluatie aan de orde
Bijlagen

»
»
»
«

Consultatiedocument van de AHC (2017017252)
Brief uitnodiging toelichting consultatiedocument AHC 7 sept 20.00 uur gemeentehuis
Heemstede (2017017298)
Brief van Eneco bij het Informatiepakket (bericht aan de aandeelhouders)
van Eneco (2017013558) en Informatiepakket (2017013559)
Brief CNV Overheid 8i publieke diensten (2017015062)

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.
Advies van de Commissie Bestuur en Middelen van 14 september 2017
Het stuk kan als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 28 september 2017.

