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Onderwerp 
Afdoening motie “inzetten voor behoud aandelen Eneco in publieke 
handen” 

  

Uw raad heeft tijdens de vergadering van 2 november 2017 de door het raadslid de heer Grinwis 
ingediende motie “inzetten voor behoud aandelen Eneco in publieke handen” (RIS298085) 
aangenomen. 
 
Constaterende dat:  
- alle aandeelhoudende gemeenten in de maand oktober een principebesluit nemen, of reeds hebben 

genomen, over het al dan niet verkopen van de aandelen Eneco, en dat het definitieve besluit in de 
loop van 2018 zal moeten worden genomen;  

- onder andere de gemeente Amstelveen zich heeft uitgesproken tegen verkoop van de aandelen 
Eneco en middels de organisatie van een symposium met vakbonden, milieuorganisaties en de 
ondernemingsraad van Eneco andere gemeenten wil overtuigen om hetzelfde te doen;  

 
overwegende dat: 
- wanneer Den Haag ervoor kiest om de aandelen Eneco niet te verkopen, het in het belang van 

Den Haag is dat ook andere aandeelhoudende gemeenten hun aandelen Eneco niet verkopen;  
- een aantal Friese gemeenten een actieve lobby hebben richting andere gemeenten voor behoud 

van het publiek aandeelhouderschap;  
 
verzoekt het college de gemeenteraden van andere gemeenten met aandelen in Eneco per brief te 
wijzen op de voordelen van publiek aandeelhouderschap en deze gemeenteraden op te roepen hun 
aandelen te behouden en de raad daarvan een afschrift te doen toekomen;  
 
verzoekt het college in overleg te treden met de gemeente Amstelveen om samen het aangekondigde 
symposium te organiseren. 
 
Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie. 
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De motie is aangenomen op 2 november 2017, na afloop van de consultatieperiode op 31 oktober 2017. 
Tijdens deze consultatieperiode hebben de aandeelhouders van Eneco een principebesluit genomen 
over behoud of afbouw van het aandeelhouderschap Eneco.  
 
De afspraak voorafgaand aan het consultatieproces was dat er een verkoopproces gestart zou worden 
wanneer meer dan 50% van de aandeelhouders zou kiezen voor afbouw van het aandeelhouderschap. 
Uiteindelijk heeft op 31 oktober 2017 74,55% van de aandeelhouders gekozen voor afbouw van het 
aandeelhouderschap. Omdat met uitzondering van Aalsmeer alle gemeentelijke aandeelhouders bij het 
aannemen van de motie reeds een besluit had genomen over het toekomstig aandeelhouderschap, 
heeft het college van Den Haag geen bericht gezonden aan alle aandeelhouders.  
 
Het door Amstelveen georganiseerde symposium ‘aandeel in duurzaamheid’ heeft plaatsgevonden op 
1 februari 2018. De gemeente Den Haag heeft geïnformeerd naar de organisatie van het symposium. 
Samen met de AHC was Den Haag betrokken bij de afsluitende paneldiscussie. Mede namens 
Den Haag was de AHC op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de paneldiscussie. Den Haag was 
tevens tijdens het symposium ambtelijk vertegenwoordigd.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris de burgemeester 
 
Peter Hennephof Pauline Krikke 
 
 


