Motie
Registratienummer:
Onderwerp: Motie Eneco

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 19

februari2019,

Constaterende dat:

1. de verkoop van het energiebedrijf Eneco eind 2019 niet meer valt te verhinderen;
2. de gemeente West Betuwe aandeelhouder is van Eneco;
3. de gemeente West Betuwe voor een grote opdracht staat de energietransitie uit te voeren;
4. er in het voortraject van de fusie een proces van consultatie van onze inwoners en bedrijven
heeft plaats gevonden, dat heeft geleid tot het Bidbook;

5. in het Bidbook

de wensen van onze inwoners en bedrijven zijn beschreven en daarmee

verwachtingen zijn gewekt.

Verzoek het college:

1.

2.

3.

4.

om voor het zomerreces te komen met een raadsvoorstel, waarin de raad gevraagd wordt zich
uit te spreken over het wel of niet verkopen van de aandelen Eneco;
hierin op te nemen, indien de raad kiest voor de verkoop, te besluiten de opbrengst daarvan
ten goede te laten komen van:
een bestemmingsreserve energietransitie,
een bestemmingsreserve uitvoering wensen Bidbook;
indien de raad voor verkoop kiest, een voorstel te doen op welke wijze het wegvallen van het
jaarlijkse dividend over langere termijn zal worden gecompenseerd, van jaarlijks ten hoogste
het bedrag dat over het jaar 2018 door deze gemeente zal worden ontvangen als dividend van
de Eneco-aandelen;
indien de raad voor verkoop kiest, een voorstel te doen over de gewenste verhouding tussen
de beide bij 2, onder a. en b. genoemde reserves.

a.
b.

En gaat over
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tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:
Fred Kloppenbo
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Toelichting motie Eneco, raadsvergadering WB 19 februari 2019, bij agendapunt 12,
Programmabegroting 2019 West Betuwe; motie stoot op pøgíno 3
lnleiding
Het huidige Eneco is in 1995 ontstaan uit samenwerking en fusies van gemeentelijke en regionale
nutsbedrijven. Het bedrijf staat er goed voor, kent een voorspelbaar rendement en een laag
risicoprofiel. Sinds 2009 ontwikkelde Eneco zich tot de duurzaamste van de grote drie
energiebedrijven. Eneco heeft geen kolencentrale, maar bouwde wel een moderne gascentrale en
investeert veel in zonneparken en windparken. Eneco staat vooraan waar het gaat om hernieuwbare
energie en het vormgeven van de energietransitie. Op 31 januari 2OL7 werd de Eneco Holding NV
opgesplitst in de Eneco Groep en het netwerkbedrijf Stedin Groep. De Eneco Groep zaleind 20L9 in
de verkoop gaan. De Stedin Groep wordt uiteraard niet verkocht: netbeheerders blijven in publieke
handen.
De voormalige gemeente Lingewaal
De voormalige gemeente Lingewaal was een van de 53 Nederlandse gemeenten die aandeelhouder

zijn van Enecoi. Lingewaal bezat 1"6.875 aandelen Eneco en eenzelfde aantal aandelen in Stedin; deze
zijn goed voor O,339Yo van het totaal aantal aandelen. Voor 2019 wordt er rekening gehouden met
een dividenduitkering van respectievelijk €2I0.4O2,-- en € 95.L75,--ii.
ln 2017 werden in de aandeelhoudende gemeenten discussies gevoerd over het wel dan niet
verkopen van de aandelen Eneco.

ln de raadsvergadering van 12 oktober 2Ot7 van de gemeente Lingewaal was dit onderwerp aan de
orde. Lingewaal was wat de behandeling van dit onderwerp betreft een uitzondering onder de
aandeelhoudende gemeenten: het college van B&W gaf geen advies, leverde wel een uitstekend
raadsstuk, maar liet de beslissing geheel over aan de gemeenteraad.
De Lingewaalse raad besloot de aandelen niet in de verkoop te doen. Argumenten voor dit standpunt
waren o.a. de mening dat gas en licht beter in publieke handen moesten blijven; de vrees dat de
duurzame strategie van Eneco niet zou worden doorgevoerd blijven na verkoop; het mogelijk verlies
aan arbeidsplaatsen ¡¡¡. Het streven was om samen met andere gemeenten ervoor te zorgen dat het
percentage van de te verkopen aandelen onder de75% van het totaalzou blijven; een strategie om
publieke verkoop te bemoeilijken, een strategie die uiteindelijk niet is geslaagd.
Sinds 1- januari 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe eigenaar van de aandelen in Eneco en
Stedin.
2019 (of 2O2Ol, het jaar van de daadwerkelijke verkoop van de Eneco-aandelen
ln de laatste maanden van 2018 onderzochten de directie Eneco en de aandeelhoudende gemeenten
in redelijke harmonie de verschillende privatiseringsopties. Gekozen is er uiteindelijk voor een
gecontroleerde veiling in meerdere rondes, waarbij kandidaten een bod op Eneco kunnen
uitbrengen. Die opstelling zou de beste garantie geven op een goede opbrengst, voortzetting van
Eneco's duurzame strategie en het behoud van werkgelegenheid.
Aandeelhouders, Rood von Bestuur, Rood von Commissarissen zijn somen met de centrale
ondernemingsraad vostberoden om de privotisering von de onderneming Eneco BV voortvorend voort
te zetten, zo meldt de website van Eneco ¡u.
Eneco staat vanaf dit jaar dus daadwerkelijk in de etalage. Na de zomervakantie worden er allereerst
oriënterende gesprekken gehouden met potentiële kopers.

West Betuwe en de Eneco-aandelen
ln 2017 stemden 4L Eneco-gemeenten voor afbouwen van hun aandelen, vertegenwoordigend
74,55% van de aandelen; LL Eneco-gemeenten voor behoud van de aandelen (24,7%l; Aalsmeer nam
1.

nog geen beslissing (0.68%)". lntussen hebben Den Haag (L6,5o/ol en Amstelveen (1,48%l al besloten
toch voor afbouwen te gaan. Delft en Vijfheerenlanden gaan hun standpunt heroverwegen (tezamen
3,23%). Op dit moment staat al 92,53% van de aandelen in de verkoop.

Heroverwegen
Het lijkt verstandig dat ook de raad van West Betuwe zich over het Eneco-dossier gaat buigen. Wil de
raad het standpúnt van de voormalige gemeente vasthouden of instemmen met een verkoop van de
aandelen?
Gezien de stand van zaken op dit moment is het o.i. verstandig om het aandeelhouderschap af te
bouwen. Uiteindelijk is het aan de raad van West Betuwe om dat wel of niet te besluiten.
De geschatte opbrengst bij verkoop van de aandelen Eneco ligt tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Het
betekent dat de waarde van de West Betuwse aandelen een bedrag vertegenwoordigt van tussen de
8 en 10 miljoen euro.
De gemeente West Betuwe staat voor grote uitdagingen om een integraal uitvoeringsplan
Energietransitie uit te gaan voeren; ernaar te streven om onze gemeente in 2030 energieneutraal te
laten zijn. Daarnaast heeft er in het voortraject om tot de fusie te komen, een uitgebreide
consultatie plaats gevonden van inwoners, bedrijven en organisaties die tot het Bidbook heeft geleid.
De opbrengst van de verkoop van de aandelen zou met voorkeur de basis moeten vormen van twee

bestemmingsreserves waaruit initiatieven rondom de energietransitie en de uitvoering van wensen
uit het Bidbook kunnen worden gefinancierd.

Motie Eneco
ln de motie vragen we het college om voor het zomerreces van 201"9 met een raadsvoorstel te
komen waarin de raad wordt gevraagd:
L. zich uit te spreken over het wel of niet verkopen van de Eneco-aandelen,
2. indien de raad voor verkoop kiest, te besluiten de opbrengst van de verkoop van de Enecoaandelen ten goede te laten komen van zowel:
a. een bestemmingsreserve energietransitie als,
b. een bestemmingsreserve uitvoering wensen Bidbook,
3. in het voorstel aan de raad een verhouding aan te geven tussen de onder 2a en2b genoemde
reserves,
4. índien de raad voor verkoop kiest, een voorstel te doen op welke wijze het wegvallen van het
jaarlijkse dividend over langere termijn zal worden gecompenseerd, van jaarlijks ten hoogste het
bedrag dat over het jaar 20L8 door de gemeente zal worden ontvangen als dividend van de Enecoaandelen.
PvdA-fractie West Betuwe

i Door gemeentelijke herindelingen zijn dit op dit moment nog 44 gemeenten.
ii

Zie: Programmabegroting 20L9 West Betuwe, pp. 1-38 & 139.

iii

Het CNV maakte zich o.a. sterk voor het behoud van de 3.000/3.500 arbeidsplaatsen
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Aandeelhouderscommissie Eneco, lnventarisatierapport, d.d.22 november 2OL7, pp.29-3O.
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