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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Wensen en bedenkingen op voorgenomen splitsing 
Eneco  
 

Commissie:  
Samen leven 
10 november 2016  

BBVnr: 
1144062 

Portefeuillehouder:  
Keuzenkamp - van Emmerik, T. 

Gemeenteraad:  
24 november 2016 
 

Raadsvoorstelnr.: 
1144840 

e-mailadres opsteller:  
k.kolf@bar-organisatie.nl    

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Wensen en bedenkingen op voorgenomen splitsing Eneco  
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Op grond van artikel 160 Gemeentewet kunt u uw wensen en bedenkingen geven ten aanzien 
van ons voornemen in te stemmen met splitsing van Eneco. 

 
Inleiding 
Het instemmen met de splitsing van Eneco (deelnemingen) is volgens artikel 160, tweede lid 
Gemeentewet een bevoegdheid van ons college. Gelet op het bepaalde in dit artikel stellen wij u in de 
gelegenheid uw wensen en bedenkingen te uiten over ons voornemen in te stemmen met de splitsing van 
Eneco. Na uw commissie- en raadsbehandeling zullen wij op 29 november a.s. een definitieve beslissing 
nemen.  
 
Eneco Groep gaat splitsen om te voldoen aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON). Deze wet schrijft 
de eigendomssplitsing van de geïntegreerde energiebedrijven, het zogenaamde groepsverbod 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 uiterlijk 31 januari 2017 gesplitst 
moet zijn. Wij verwijzen u ook naar de raadsinformatiebrief van 14 oktober 2016 inzake besluitvorming en 
splitsing Eneco. 
 
Beoogd effect 
De splitsing vindt plaats door het Energiebedrijf los te maken van Eneco Holding NV. Het Netwerkbedrijf 
blijft onder Eneco Holding NV gepositioneerd en krijgt de naam Stedin Holding NV. Eneco Holding NV 
krijgt na splitsing nog een andere naam. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
1.1. Het voorgenomen besluit al dan niet in te stemmen met de splitsing van Eneco (deelnemingen) is 

volgens artikel 160 Gemeentewet een bevoegdheid van ons college. Door akkoord te gaan met 
de splitsing van onze huidige aandelen Eneco naar een Energiebedrijf en een Netwerkbedrijf 
volgens de splitsingsmethode van uitdividenden, worden we automatisch aandeelhouder in beide 
bedrijven; 

1.2. De nadruk ligt nu vooral op de afsplitsing van het Netwerkbedrijf. Uiteraard ontstaat met de 
splitsing wel de mogelijkheid om de aandelen in het Energiebedrijf te verkopen of te behouden. 
Die afweging is nu niet aan de orde, maar wel na het moment van splitsing met een zorgvuldige 
afstemming met andere aandeelhouders en rekeninghoudend met de belangen van het bedrijf; 
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1.3. Het Energiebedrijf heeft met commerciële risico's te maken, maar de creditrating zal naar 
verwachting op BBB+ uitkomen, een goede 'investment grade’ volgens Standard & Poor's. 
Daarmee zal het risico voor vermogensverschaffers binnen de perken blijven en is een snelle 
verkoop niet nodig; 

1.4. De AHC en hun adviseur KPMG hebben een indicatief, maar nog onvoldoende scherp beeld van 
de toekomstige resultaten van het Energiebedrijf. 

1.5  Het instemmen met de splitsing van Eneco (deelnemingen) is volgens artikel 160, Gemeentewet 
een bevoegdheid van ons college. Gelet op het bepaalde in dit artikel stellen wij u in de 
gelegenheid uw wensen en bedenkingen te uiten over ons voornemen in te stemmen met Eneco.  

 
Kanttekeningen 
De aandelen in het Energiebedrijf worden in natura uitgekeerd aan de aandeelhouders op basis van een 
daartoe te nemen aandeelhoudersbesluit tijdens de Bijzondere Algemene vergadering van 
Aandeelhouders op 30 november 2016. Hierbij geldt dat een meerderheid van de aanwezige 
aandeelhouders vóór de splitsing moet stemmen.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Op 30 november 2016 vindt de Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders plaats en wordt 
het standpunt van de gemeente Ridderkerk ingebracht. 
 
Evaluatie/monitoring 
Wat we als gemeente naar de toekomst toe met de aandelen van de twee bedrijven willen vereist een 
monitoring van het gevoerde beleid en de dividendopbrengsten van het Energiebedrijf en het 
Netwerkbedrijf.   
 
Financiën  
Na de splitsing zullen er twee bedrijven ontstaan die economisch gezien door kunnen. In dit beeld past 
ook dat qua dividend de opgetelde toekomstige dividendstromen van beide bedrijven tot vergelijkbaar 
resultaat zouden moeten leiden als voor splitsing.  
 
Voor Ridderkerk betekent dit een jaarlijkse dividendopbrengst van € 1,2 miljoen (gemiddelde over de 
afgelopen 4 jaar). Een garantie is uiteraard niet te geven. De opbrengsten van het Energiebedrijf zijn 
nodig om per saldo de huidig geraamde totale dividendopbrengst in onze meerjarenbegroting te blijven 
realiseren. De verwachting is overigens dat de resultaten van het Netwerkbedrijf door vergaande invloed 
van ACM de komende jaren verder zullen dalen en die van het niet-gereguleerde Energiebedrijf zullen 
stijgen.  
Ook wordt door Eneco nog overleg gevoerd met de Belastingdienst over de mogelijkheid de 
dividendbelasting te kunnen blijven terugontvangen zoals tot nu toe voor Ridderkerk gebruikelijk was. 
 
Met de huidige uitgangspunten die als basis dienen voor het splitsingsplan geeft Eneco aan dat geen 
bijstortingen of garantiestellingen van aandeelhouders nodig zijn.  
 
Samenvattend zijn de belangrijkste financiële uitgangspunten: 

 Twee solide en economisch stabiele bedrijven die samen een vergelijkbaar dividend zouden 
moeten genereren;  

 Beide bedrijven kunnen strategie continueren; 

 Uitvoeren investeringsprogramma’s zonder beroep te doen op aandeelhouders. 
 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
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Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Begeleidende brief Eneco inzake informatiepakket splitsing  
2. Informatiepakket splitsing Eneco Groep - 14 oktober 2016 incl. nieuwe statuten en convenanten 
 
 


