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Betreft: Doorzenden en (deels) geheimhouding Informatiepakket verkoop Eneco 

Geachte raadsleden, 

Op 25 november 2019 hebben wij u via de weekmail namens de aandeelhoudercommissie (AHC) Eneco 
geïnformeerd dat overeenstemming is bereikt met een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu 
Electric Power Co. Elk van de aandeelhoudende gemeenten dient nu een definitief besluit te nemen over 
de verkoop van de aandelen. Ons college zal hiertoe in januari 2020 een besluit nemen. Behandeling in 
uw raad via wensen en bedenkingen is hiervoor gepland op 13 februari 2020 (commissie Samen wonen 
30 januari 2020). 

Voor raadsleden worden de volgende informatiebijeenkomsten georganiseerd: 
7 januari 2020 19:00 uur Stadhuis Rotterdam 
9 januari 2020 19:00 uur Raadhuis Heemstede 
13 januari 2020 19:00 uur Stadhuis Dordrecht 

Raadsleden kunnen zich aanmelden via www.denhaaq.nl/eneco 

Ter ondersteuning van de gemeentelijke besluitvorming is een Informatiepakket opgesteld. Een AHC 
brief (1) en het Toelichtingsdocument (2) zijn openbaar en bijgevoegd. 

Wij wijzen u erop dat de onderdelen Koopovereenkomst (3), Offer Protocol (4), Leeswijzer (5) en 
Aanvullende overeenkomst (6) geheim zijn. Deze stukken kunnen uitsluitend worden verstrekt onder 
oplegging van geheimhouding door middel van een schriftelijke ter inzagelegging. Het scannen van de 
rapporten door de griffie en deze vervolgens digitaal ter beschikking stellen (zoals lbabs en Notubiz) is in 
het belang van Eneco, het consortium en aandeelhouders niet toegestaan. Formeel wordt 
geheimhouding opgelegd op grond van het bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang 
met artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur. 



Het aan ons beschikbaar gestelde Informatiepakket bestaat uit de volgende documenten: 

# Document Omschrijving 

1 AHC-brief - Openbaar/ zie Bijlage 1 

2 Toelichtingsdocument (TD) 
inclusief antwoordformulier - Openbaar/ zie 
Bijlage 2 

3 Koopovereenkomst (onder geheimhouding - ter 
inzage bij Griffie) 

4 Offer Protocol (onder geheimhouding - ter inzage 
bij Griffie) 

5 Leeswijzer bij het offer protocol en de 
koopovereenkomst (onder geheimhouding - ter 
inzage bij Griffie) 

6 Aanvullende overeenkomst tussen Verkopende 
Aandeelhouders (onder geheimhouding - ter 
inzage bij Griffie). 

In deze brief een toelichting op het proces en 
de voornaamste punten uit het 
Toelichtingsdocument. 
Het TO zet o.a.: i] het doorlopen 
verkoopproces uiteen, ii] beschrijft het bod iii] 
beschrijft de kopers, bevat de aanbevelingen 
van zowel iv] de AHC als v] Eneco en vi] licht 
de wijze toe waarop de belangen en niet 
financiële voorwaarden die zijn afgeleid van de 
beoordelingscriteria zijn geborgd. 
Tot slot bevat het vii] een gedetailleerd 
stappenplan en het antwoordformulier om een 
Definitief Besluit aan te melden. 
Volledige koopovereenkomst inclusief bijlagen 
die Eneco en de AHC met het consortium zijn 
overeengekomen. 
Volledige Offer Protocol inclusief bijlagen die 
Eneco en de AHC met het consortium zijn 
overeengekomen. 
De leeswijzer is opgesteld door de juridische 
adviseur van de AHC en licht de belangrijkste 
kaders en elementen van het Offer Protocol en 
de koopovereenkomst toe. 
De (aanvullende)aandeelhouderovereenkomst 
is opgesteld om bepaalde onderwerpen tussen 
de verkopers onderling te regelen, zoals 
eventuele aansprakelijkheid van de 
verkopende aandeelhouders na de 
aandelenoverdracht, de vrijwaring aan de 
onafhankelijke waarderingsadviseur Duff & 
Phelps en archivering. 

Wij willen benadrukken dat, bovengenoemde informatie, uitsl · en etrekking heeft op het te nemen 
besluit over het wel of niet verkopen van de aandelen. Vo de beste ing van de verkoopopbrengsten 
doorlopen wij een separaat traject in overleg met uw ra 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van R 

e burgemeester, 

mw. A. Attema 
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