
Spoeddebat verkoop Essent

eerste termijn SP

(max.4 minuten)

MdV,

Toen Brabant, Limburg en Overijssel aankondigden om hun energiebedrijf 

Essent te willen opschalen en vervolgens te verkopen kreeg ik direct het 

gevoel: waar heb ik dat eerder gehoord?

Tien jaar geleden was ik  statenlid in Utrecht toen het elektriciteitsbedrijf 

UNA in een vloek en een zucht verkocht werd aan het Amerikaanse bedrijf 

Reliant. 

Dat is Engels voor: betrouwbaar. 

Volgens de provincies Utrecht en NH en de gemeenten Amsterdam en 

Utrecht ging het hen bij de verkoop niet in de eerste plaats om de 

opbrengst, maar om de toekomst van het bedrijf. 

Tussen het moment waarop de statenleden geïnformeerd werden over 

verkennende gesprekken met “mogelijke geïnteresseerden” en het besluit 

over de verkoop verstreken minder dan zes weken.

Reliant zou UNA via een grootscheeps investeringsprogramma gaan 

gebruiken als gateway to Europe. 

Anderhalf jaar later was 40% van het personeel ontslagen.



Nóg een jaar later had Reliant haar “strategische investering” overgedaan 

aan NUON.

Kunnen de ministers bevestigen dat de aandeelhouders vóór de 

effectuering van de splitsing (uiterlijk per 1-1-2011, PJ) al contractueel 

verplichtingen aan kunnen gaan met een potentiële koper, onder de 

ontbindende voorwaarde dat de splitsing doorgaat?

Kortom: dat de provincies en gemeenten de komende maand een 

voldongen feit kunnen creëren?

En voorzitter, zijn de ministers het met mij eens dat het sturen van een 

briefje met de boodschap “rustig aan” in deze situatie het understatement 

van de eeuw is?

Beide ministers hebben zich de afgelopen maanden uitgesproken tegen  de 

verkoop van de publieke energiebedrijven door provincies en gemeenten.

Dat geldt dus ook voor NUON, Eneco en Delta.

Minister Van der Hoeven heeft vorig jaar gezegd dat het zo’n vaart niet 

zou lopen.

Voorzitter, het loopt wél zo’n vaart.

Sterker nog: het is vijf voor twaalf, want de provincies willen zo snel 

mogelijk cashen, zonder enige vorm van publiek debat en na 

besluitvorming in achterkamertjes.

Wat gaan de ministers doen om te voorkomen dat de provincies, hun eigen 

partijgenoten, hun  mooie woorden aan de laars lappen?



Je zou bijna gaan denken dat er sprake is van een opzetje!

Een bijzonder aspect van een eventuele privatisering van Essent zou zijn 

dat we daarmee de zeggenschap over de enige Nederlandse kerncentrale 

weggeven. Dat is een nationaal belang waar provincies en gemeenten niet 

over te horen beslissen!

De SP-fractie wil dat de ministers alles uit de kast halen om de overhaaste 

besluitvorming bij de provincies te voorkomen. 

Er is helemaal geen reden om zo’n besluit nú te nemen, zonder dat daar 

eerst een brede maatschappelijke discussie aan vooraf is gegaan.

De komende splitsing zal immers nog zeker een jaar in beslag nemen.

Daarnaast komt de commissie Kist pas in juli met haar advies.

Laten we die tijd gebruiken om de voors- en tegens van alle opties 

fatsoenlijk af te wegen. Daarover wil ik ook zeker een uitspraak van de 

Kamer vragen, want ik denk dat met name de fracties van PvdA en CDA 

een sleutelpositie hebben in de richting van hun provinciale bestuurders.

Een van die alternatieven is door ons vorig jaar al aangedragen: de vier 

publieke energiebedrijven kunnen gaan samenwerken bij de inkoop van 

brandstoffen, de productie van elektriciteit en warmte en alle andere zaken 

waar samenwerken voordelen oplevert. Ze hoeven geen reclame meer te 

maken om elkaar te beconcurreren. Het financiële voordeel  kunnen ze 

doorgeven aan de klant.



Minister Bos vindt dat we voor staatsdeelnemingen voortaan moeten 

uitgaan van nee, tenzij in plaats van ja, mits.

De vier energiebedrijven bedienen driekwart van de Nederlandse markt, 

hebben een omzet groter dan die van de NS, de grootste staatsdeelneming.

Ze zijn voor onze economie minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, 

dan ABN-AMRO.

 Iedereen weet dat de komende 50 jaar de verduurzaming van de 

energievoorziening de sleutel wordt voor het behoud van onze welvaart én 

welzijn. 

Daarom  een laatste vraag aan de minister van Financiën: als u de publieke 

taak bij de energievoorziening net zo belangrijk vindt als de SP en de 

provincies en gemeenten de verkoop doorzetten: waarom neemt het rijk 

dan de aandelen niet over? 

Bent u bereid om deze optie te onderzoeken en te betrekken bij de 

discussie over de toekomst van Essent?


