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~ STIP GROENLINKS o De/ft Christenun;e. 
Motie - Weloverwogen verkoop aandelen Eneco 
De gemeenteraad bijeen op 16 mei ter bespreking van Stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, 

Constaterende dat: 
• De gemeenteraad van Delft op 24 oktober 2017 heeft besloten om zieh uit te spreken tegen 

een mogelijke verkoop, en zieh daardoor niet aangesloten heeft bij de Commissie van 
Verkopende Aandeelhouders (CvVA) van Eneco NV. 

• De gesloten veiling procedure steeds verder vordert, waarbij eind 2019 het definitieve bod 
gedaan zal worden en het onderhandelingsproces met de koper gestart zal worden. 

• De gemeenteraad dan gevraagd zal worden of de gemeente Delft haar aandelen in Eneco NV 
wil verkopen. 

• In het coalitieakkoord m.b.t. De verkoop van Eneco NV het volgende is opgenomen: 
o Wij nemen de verkoop van onze aandelen Eneco in overweging, als we daarmee 

meer kunnen bereiken op onze duurzaamheidsdoelste/lingen dan bij behoud ervan. 
Opbrengsten van een eventue/e verkoop van onze aande/en zetten we in voor een 
energietransitiefonds, om de doelstellingen dan ook daadwerke/ijk te halen. 

o De opbrengst van een moge/ijke verkoop van de Eneco-aandelen wordt in eerste 
instantie ingezet om de De/ftse duurzaamheidsdoe/en te beha/en. Over de inzet van 
de vrijkomende middelen bij verkoop vindt echter een integrale afweging plaats. 
Daarbij wordt rekening gehouden met compensatie van het structure/e nadeel als 
gevolg van het wegvallende dividend van circa €1,5 miljoen. 

Overwegende dat: 
• Het aandeelpercentage van de CvVA inmiddels is toegenomen tot 96%, in verhouding tot het 

Delftse percentage van 2,44%. 
• Voor verdere inbreng op het verkoopproces en daaropvolgend het onderhandelingsproces, 

de uiteindelijke status van het Delftse aandeelhouderschap tijdig besloten moet kunnen 
worden. 

• Wanneer de gemeenteraad besluit tot verkoop, de opbrengst van deze verkoop substantiële 
impact zal hebben op de financiële positie van de gemeente. 

• Bij deze beslissing de impact van behoud of verkoop van de Delftse aandelen voor de 
gemeente daarom goed inzichtelijk moet zijn om een zorgvuldige afweging te kunnen 
maken. 

Draagt het college op: 
• Een notitie op te stellen om de raad te faciliteren in een discussie over een mogelijke 

verkoop van de Eneco aandelen en deze in Q3 2019 aan de raad aan te bieden. 
• In deze notitie op te nemen: 

o Verschillende scenario's voor het al dan niet verkopen van de aandelen Eneco NV en 
de inzet van daarmee vrijkomende middelen, met inachtneming van hetgeen in het 
coalitieakkoord is opgenomen. 

o De te verwachten situatie bij het behoud van de Delftse aandelen qua invloed op de 
bedrijfskoers en zekerheid van de voortzetting van de dividendontvangst. 

En gaat over tot de orde van de da~. 
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