
Van: Den Haag Fossielvrij - Aankoopteam Eneco [mailto:aankoop-eneco@denhaagfossielvrij.nl]  
Verzonden: vrijdag 31 mei 2019 14:56 
Aan: Gerben Pek <gerben.pek@hetgroeneconsortium.nl> 
Onderwerp: Eneco - Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij 

 

(Geachte Griffie, wilt u deze mail met bijlage doorsturen naar alle gemeenteraadsleden?) 

 

Geacht gemeenteraadslid,  

 

Bijgevoegd vindt u het persbericht dat Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij 

zojuist verstuurd hebben aan de media. 

 

Het Groene Consortium en Den Haag Fossielvrij werken samen in de aankoop van Eneco en 

hebben inmiddels een eigen beschikbaar vermogen van 3 miljard (!). Daarmee vinden wij het 

in het publiek belang dat we als groene en duurzame partij blijven meedoen in het 

verkoopproces van Eneco.  

 

Toch zijn we door de aandeelhouderscommissie en citygroup uit het verkoopproces gezet. Dat 

is gebeurd op basis van eisen die tijdens het verkoopproces, dus na de inschrijving, zijn 

verhoogd. Naar ons weten is hierover geen overleg geweest met de gemeenteraden.  

 

Wij roepen de gemeenteraden nu op ons alsnog toe te laten tot het biedings- en 

onderhandelingsproces. 

In de regels voor de verkoop is nadrukkelijk opgenomen dat de gemeenten gezamenlijk 

kunnen besluiten om het verkoopproces tijdens de rit aan te passen. U kunt dus ingrijpen! 

 

In het persbericht kondigen we ook een brief aan alle 44 gemeenteraden aan, waarin we u 

oproepen ons alsnog toe te laten tot het biedings- en onderhandelingsproces. Deze brief volgt 

later. 
 

Wij sturen u hierbij het persbericht. Mogelijk neemt de media met u contact op, of wilt u uw 

standpunt hierover zelf uitdragen. Dan is het handig als u de informatie uit eerste hand heeft. 

 

Wij blijven graag met u in contact! 

 

Heeft u als fractie of gemeenteraad een standpunt over de deelname van Het Groene 

Consortium en Den Haag Fossielvrij? Dan horen we het graag.  

 

Vanzelfsprekend komen we ook graag samen langs om het met een delegatie van de 

gemeenteraad over het proces tot nu toe en onze plannen met Eneco te hebben. Joeri 

Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij en Kees Koolen en/of Gerben Pek van Het Groene 

Consortium gaan het gesprek met uw raad graag aan!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joeri Oudshoorn, Den Haag Fossielvrij, 06-50829304 

Gerben Pek, Het Groene Consortium, 06-22176118  

 

 

 


