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Geachte leden van de raad, 
 
Op 18 juni heeft de PvdD-fractie het college vragen gesteld over de uitsluiting van Het Groene 

Consortium bij de verkoop van Eneco. Hieronder treft u de vragen en de beantwoording aan. 

 

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? 

 

Beantwoording  

Eind vorig jaar hebben de verkopende aandeelhouders met Eneco afspraken gemaakt over de 

‘spelregels’ van het verkoopproces, zo ook over communicatie en informatievoorziening tijdens het 

proces. Conform deze afspraken kunnen wij niet reageren op vragen over individuele partijen, maar we 

kunnen wel ingaan op het proces tot nu toe en de criteria die tijdens het verkoopproces worden 

gehanteerd.   

 

Na de start van het veilingproces hebben partijen de mogelijkheid gehad om hun interesse in Eneco 

kenbaar te maken. Deze partijen hebben een brief gehad met de eisen om deel te nemen aan het 

verkoopproces (de pre-kwalificatie criteria). Deze brief en pre-kwalificatiecriteria zijn op 12 maart met u 

gedeeld via een informatienota (19INT03705). Deze criteria gelden voor alle partijen en zijn gedurende 

het proces niet gewijzigd.  

 

Op basis van de criteria hebben de aandeelhouders, Eneco en hun financieel en juridisch adviseurs, alle 

door de geïnteresseerde partijen aangeleverde informatie zorgvuldig bestudeerd. Samen is beoordeeld 

welke partijen zich kwalificeren voor deelname aan het verkoopproces. Op dit moment zitten we in de 

eindfase van non-binding offer fase. De partijen die zijn geselecteerd hebben voldoende aangetoond dat 

zij voldoen aan de vereiste pre-kwalificatiecriteria.  

 



 

Informatienota raad 

pagina 3/3  
 

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp,  

 
 

drs. J.P.R. Woudstra 
secretaris 

mw. F. Ravestein 
burgemeester 

 


