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Verkoop van Eneco knaagt aan de ziel 

van Jeroen de Haas 

Hij is altijd bezig met zijn telefoon en iPad, 

oogt soms wat verstrooid en spreken voor 

grote groepen is niet zijn grootste talent. 

Verder is het zoeken naar kanttekeningen 

bij Jeroen de Haas (1959), 

bestuursvoorzitter van Eneco. Wars van 

pretenties, wordt hij genoemd, sympathiek, 

of zelfs 'super aimabel'. 



'Amstelveen wil belang in Eneco niet 

verkopen' 

De gemeente Amstelveen wil zijn 1,5%-

belang in Eneco niet verkopen. Dat meldt 

het Parool. De gemeente heeft geen acuut 

geld nodig en staat achter de duurzame 

visie die Eneco-topman Jeroen de Haas 

heeft uitgestippeld, wat het bedrijf volgens 

de gemeente van strategisch belang 

maakt.  

'Wij denken dat Eneco een van de weinige 

bedrijven is die de energietransitie op een 

goede manier gaan overleven omdat ze 

echt visie hebben', zegt wethouder Herbert 

Raat tegen de krant. 'Eneco kan helpen om 

Nederland minder afhankelijk te maken 

van andere landen voor energie.' 

https://www.parool.nl/amsterdam/amstelveen-wil-aandelen-eneco-niet-kwijt~a4512589/


Verkoop is goed voor Eneco 

Er hangt nog net geen bord met 'Te Koop' 

aan het witte Eneco-pand in Rotterdam, 

maar de aanzet tot verkoop is duidelijk 

gegeven. De energiemaatschappij is in 

handen van 53 gemeenten. De colleges 

van burgemeester en wethouders van de 

vier grootste gemeenten, die samen 60% 

van de aandelen in handen hebben, willen 

verkopen.  

Dat is verstandig. Eneco is een 

commercieel bedrijf met internationale 

ambities en dus steeds grotere risico's. 

Daarin is geen rol voor publieke 

aandeelhouders met publiek geld. Een 

gemeente is geen belegger. 



‘Er zijn veel meer opties dan alleen 

volledige verkoop’• Willem Hofman, 

voorzitter van de centrale 

ondernemingsraad van Eneco 





'Strategie Eneco mag niet ter discussie komen' 
Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, wil het nog 

maar eens benadrukken. Hij is niet tegen de verkoop van de 
energiemaatschappij. 'Alleen moet de continuïteit onder 
alle omstandigheden worden geborgd. De strategie mag 

niet ter discussie komen. 
 



Proces 
 

30 augustus Bijeenkomst Aandelen Eneco groep  

  (leveringsbedrijf): Houden of afbouwen? 

   

6 september Bijeenkomst georganiseerd door de AHC  

 

12 september college neemt principe besluit 

12 oktober raad bespreekt wensen en bedenkingen 

24 oktober college neemt definitief besluit 

 

31 oktober deadline bekend maken besluit 


