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Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda 
Claudius Prinsenlaan 10 
4811 DJ Breda 
 
- verzonden per e-mail - 
    
Breda, 12 februari 2009 
 
Betreft : Vragen op basis van artikel 41 RvO  
 
Geacht College, 
 
Vorige week hebben wij in de commissie Bestuur vragen gesteld, omdat wij signalen ontvingen dat 
andere gemeenten al met het provinciebestuur in overleg waren over de mogelijke besteding van de 
winst uit een eventuele verkoop van Essent. Aangezien de kans groot is dat deze verkoop doorgaat, 
verwachten wij van het Bredase College een proactieve houding om er in ieder geval voor te zorgen 
dat de Provincie ook actief de Essent gelden in Breda gaat investeren. Dit neemt niet weg dat wij 
vraagtekens hebben bij de verkoop. Zoals tijdens de commissie bestuur al gemeld, is de PvdA op 
nationaal en regionaal niveau volop in discussie over de randvoorwaarden van deze verkoop. Hierbij 
beseffen wij dat de Gemeente Breda een zeer kleine aandeelhouder is van het energiebedrijf Essent. 
Dit neemt niet weg dat wij als Bredase PvdA fractie onze zorgen hebben over de verkoop en dat wij 
graag zien dat de Gemeente Breda deze zorgen als aandeelhouder overbrengt. In de toekomst mag de 
Gemeente Breda dan immers geen aandeelhouder meer zijn van Essent, maar gelet op de 
marktpositie van het huidige Essent, zal RWE straks wel voor een belangrijk deel de Bredase 
huishoudens van energie gaan voorzien.  
 
Onze zorgen betreffen vooral de volgende aspecten:  

- Duurzaamheid: welke gevolgen heeft de verkoop van Essent voor de ontwikkeling en levering 
van duurzame energie aan de Bredase energiehuishoudens? 

- Geopolitieke aspecten: RWE is een ongesplitst, beursgenoteerd bedrijf, met als belangrijkste 
aandeelhouders de Duitse deelstaten. Onze vraag is of het bestuur van RWE onafhankelijk 
opereert of de Duitse politiek ook invloed heeft op het beleid van RWE wat voor Nederlandse 
energieconsumenten mogelijk nadelig kan zijn? Ook is onduidelijk hoe groot het aandeel van 
Gazprom in RWE, en daarmee de invloed van Rusland, is.  

- Bruidsschat netwerkbeheerder Enexis: Dit afgesplitste onderdeel blijft na de verkoop in 
publieke handen, maar zal voldoende geoutilleerd achter moeten blijven om haar toekomstige 
taken, zoals het aanpassen van het huidige netwerk tot smart grids (slimme netwerken), te 
kunnen uitvoeren.  

- Kosten energieverbruik: op dit moment heeft Essent een zeer sterke markpositie op een nog 
niet optimaal functionerende Nederlandse energiemarkt. Met de verkoop van Essent aan RWE, 
zal de marktpositie van RWE in Nederland nog sterker worden. Hierbij wordt het minder 
makkelijk voor andere energieaanbieders om toe te treden of te concurreren met RWE op de 
Nederlandse energiemarkt. Dit zou negatieve gevolgen kunnen hebben op de hoogte van de 
energierekening van de Bredase energieconsument. Vooral voor mensen met een laag 
inkomen, is de energierekening al een forse last in hun huishoudboekje.  

 
Wij hebben daarom de volgende vragen: 
1.  Deelt u onze zorgen? Zo nee, kunt u aangeven op welke punten uw mening afwijkt en wat daarvan 
de reden is? 
2.  Bent u bereid om deze zorgen namens de Gemeente Breda over te brengen aan de overige 
aandeelhouders? Zo nee, waarom niet? 
3.  Bent u bereid bovenstaande onderdelen als randvoorwaarden mee te geven bij de eventuele 
verkoop van Essent door de aandeelhouders? Zo nee, waarom niet? 
 
In afwachting van uw antwoord,  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Partij van de Arbeid fractie Breda, 
Richard Blankenstein en Solveig van Mourik – van der Bruggen     cc: pers 


