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Raadsvergadering d.d. 30 november 2010 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 16 november 2010 
 
Onderwerp:   Deelname in Stichting Essent Sustainability Development   
                                               
Portefeuillehouder:   Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mw. S. J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:   s.veenstra@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:    
1.   Met instemming kennis nemen van het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders 
      om deel te nemen in de Stichting Essent Sustainability Development 
2.   eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Informatie provincie Brabant (bijgevoegd) 
-   Statuten (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In het debat over de vervreemding van de aandelen Essent op 17 maart 2009 heeft uw raad wensen en 
bedenkingen kunnen uiten ten aanzien van de afspraken die met RWE zijn gemaakt bij de overname. Op 
nadrukkelijk verzoek van meerdere aandeelhouders is een duurzaamheidsparagraaf opgenomen in de 
overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van de aandelen Essent (in de Offer, Sale and 
Purchase Agreement (SPA)).  
In mei 2009 is door Essent en RWE een duurzaamheidsovereenkomst getekend, waarin bindende 
afspraken zijn gemaakt over investeringen in duurzame energieproductie in Nederland. Aan deze 
overeenkomst is een Ontwikkelplan gehecht, waarin de investeringen zijn geconcretiseerd.  
 
Verder is overeengekomen dat een aparte stichting zal toezien op de uitvoering van de gemaakte 
afspraken en dat in deze stichting de voormalige aandeelhouders van Essent zullen zijn 
vertegenwoordigd. In ons geval de Vegann.  
 
Essent heeft haar kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingsdoelen op het gebied van innovatie, 
energieopwekking en aanbod geformuleerd in een ontwikkelingsplan voor de periode 2009-2013. Om het 
belang van deze doelen te onderstrepen zijn bindende afspraken gemaakt tussen Essent en RWE, die in 
de vorm van een duurzaamheidsovereenkomst aan de SPA zijn gehecht.  
 
De bindende afspraken betreffen o.a.: 

- opwekking van betaalbare en duurzame energie aan de hand van een diverse mix van 
brandstoffen; 

- investeringen gericht op de productie van duurzame energie en/of reductie van CO2 emissies; 
- investeringen in innovatie en energiebehoud; 
- verbetering van het milieu door omschakeling naar duurzame vormen van energie; 



 

 2

- uitstekende dienstverlening aan klanten tegen een concurrerende prijs.  
 
 
Aan de overeenkomst is een Onwikkelingsplan (Development Plan) gehecht waarin RWE zich vastlegt 
om de komende jaren miljarden te investeren in Nederland, o.a.: 

• miljarden in energiecentrales, waaronder een gascentrale in Moerdijk (425 MW); 
• opschaling van biomassa bijstook in de Amercentrale (Geertruidenberg); 
• offshore en onshore windenergie van 2.000-2.500 MW, waar onder windparken in de Noordzee; 
• leveringszekerheid van gas door uitbreiding van de capaciteit (o.a. verbindingen met depots 

buiten Europa); 
• onderzoek en exploitatie van duurzame technologieën zoals decentrale opwekking, micro WKK’s 

(HRe ketels) en in de uitrol van elektrisch vervoer. 
 

Vervolgprocedure 

De Gemeentewet schrijft voor dat gemeenten die een nieuwe deelneming aangaan, daarvoor 
goedkeuring moeten vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Daarbij moeten gemeenteraden de 
mogelijkheid krijgen om wensen en bedenkingen te uiten. GS kunnen hun goedkeuring alleen onthouden 
indien sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang.  
 
In de duurzaamheidsovereenkomst die onderdeel uitmaakt van de SPA is in feite reeds impliciet besloten 
tot het inrichten van een stichting die toeziet op naleving van de duurzaamheidsafspraken. Vanwege de 
korte tijdspanne tussen de totstandkoming van de duurzaamheidsovereenkomst en de ondertekening van 
de SPA is uw raad nog niet in staat gesteld wensen en bedenkingen te uiten over dit onderwerp en is nog 
geen toestemming gevraagd aan GS. Via dit voorstel worden deze stappen alsnog doorlopen.   
 

Financiële consequenties 

Aan de deelneming in de stichting zijn geen financiële risico’s verbonden. Door de deelnemers worden 
geen gelden ingebracht, de stichting heeft louter een toezichthoudende functie. De oprichtingskosten 
worden betaald door Essent en RWE. Het gaat natuurlijk om de investeringen die RWE moet doen in het 
ontwikkelen van duurzame energie. Hier gaan miljarden in om.  
 

Gevraagd besluit 

 
1.   Met instemming kennis nemen van het voorgenomen besluit van burgemeester en wethouders  
      om deel te nemen in de Stichting Essent Sustainability Development;  
2.   eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


