
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Aan  :   College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
Datum  :   18 juni 2019 
Onderwerp :   Uitsluiting Groene Consortium bij Verkoop Eneco 

 

Toelichting 
 
 

Op 31 mei werd bekend dat Het Groene Consortium is uitgesloten van het biedingsproces 
aangaande de verkoop door gemeenten van Eneco.   
 
Naar aanleiding van dit bericht legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor. 
 

Vragen 

 
1) Kan het college aangeven waarom Het Groene Consortium van een bieding is 

uitgesloten? Op welk criterium is het consortium afgewezen? 

2) Hoeveel partijen mogen nu wel een bieding doen? 

3) Kan het college bevestigen dat deze duurzame koper voor de sluitingsdatum van het 

niet-bindende bod al rond 3 miljard aan eigen vermogen beschikbaar heeft om een 

bieding te doen? 

4) Door het consortium is aangegeven dat ze zijn uitgesloten op basis van eisen die 

tijdens het verkoopproces, dus na de inschrijving, zijn verhoogd. Welke eisen zijn bij 

aanvang van het proces aan de potentiële kopers gecommuniceerd? En welke 

uitsluitingsgronden? We ontvangen graag de concrete formulering van de eisen.  

5) Welke eisen zijn door City Group aan het consortium gesteld? We ontvangen graag 

de concrete formulering van de eisen. Kan het college op de verschillen reageren? 

6) Klopt het dat dit consortium is uitgesloten op basis van een gegeven dat zij niet tijdig 

genoeg eigen vermogen beschikbaar zou hebben, terwijl deze eis niet eerder voor 

dat moment in het proces zou gelden? Kan het college toelichten in hoeverre dit 

afwijkt van de richting gemeenteraden verzonden informatie?  

7) Is het college bereid om, in samenspraak met de andere aandeelhouders, het Groene 

Consortium alsnog toe te laten tot het biedings- en onderhandelingsproces en dit in 

elk geval bij de andere aandeelhouders aan te kaarten? Zo nee, waarom niet? 
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