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Motie: Ondubbelzinnig nee tegen verkoop NUON 
De gemeenteraad van Haarlem vergadering bijeen op 28 mei 2009 

In discussie over de verkoop van aandelen van Nuon aan het Zweedse Vattenfall 

Constaterende: 

• Dat de Gemeente Haarlem 0,1 % van de aandelen van energieleverancier N.V. Nuon in handen 
heeft. 

• Dat de Zweedse energieleverancier Vattenfall AG een bod van ca 10 miljard EURO op 100% van 
de aandelen van energieproductie - en leveringsbedrijf N.V. Nuon heeft gedaan. 

• Dat alle huidige aandeelhouders van N.V. Nuon publieke organen zijn. 

• Dat door de aandeelhouders van de N.V. Nuon op 17 juni 2009 tijdens een buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders een besluit zal worden genomen over de verkoop van 
aandelen aan het Zweedse Vattenfall. 

• Dat de bevoegdheid om het aandeelhoudersrecht van de Gemeente Haarlem uit te oefenen is 
neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Haarlem. 

• Dat de Gemeenteraad van Haarlem tijdens haar vergadering van 28 mei 2009 en haar 
commissievergadering van 16 april 2009 in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze over deze 
kwestie kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. 

Overwegende: 

• Dat de Nederlandse overheid bij uitstek de taak heeft de continuïteit, en de duurzaamheid te 
garanderen en de kosten van de productie en levering van energie te bewaken. 

• Dat de Europese Unie bij nader inzien afziet van de gedwongen splitsing van energieleveranciers. 

• Dat de ondergetekenden om hen moverende verschillende partijpolitieke redenen geen 
voorstander zijn van de verkoop 

Spreekt uit: 

• Tegen de verkoop van de aandelen van de Gemeente Haarlem in de N.V. Nuon aan 
Vattenfall AG te zijn. 

En verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlem: 

• om de aandelen N.V. Nuon NIET aan Vattenfall AG te vorkopon.' 

• om haar besluit ten aanzien hiervan aan de gemeenteraad van Haarlem schriftelijk kenbaar te 
maken. 

• om haar besluit voor 12 isöi 2009 schriftelijk aan de N.V. NUON en al haar aandeelhouders 
kenbaar te maken. 
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Motie: Ondubbelzinnig nee tegen verkoop NUON 
De gemeenteraad van Haarlem vergadering bijeen op 28 mei 2009 

In discussie over de verkoop van aandelen van Nuon aan het Zweedse Vattenfall 

Constaterende: 

• Dat de Gemeente Haarlem 0,1 % van de aandelen van energieleverancier N.V. Nuon in handen 
heeft. 

• Dat de Zweedse energieleverancier Vattenfall AG een bod van ca 10 miljard EURO op 100% van 
de aandelen van energieproductie - en leveringsbedrijf N.V. Nuon heeft gedaan. 

• Dat alle huidige aandeelhouders van N.V. Nuon publieke organen zijn. 

• Dat door de aandeelhouders van de N.V. Nuon op 17 juni 2009 tijdens een buitengewone 
algemene vergadering van aandeelhouders een besluit zal worden genomen over de verkoop van 
aandelen aan het Zweedse Vattenfall. 

• Dat de bevoegdheid om het aandeelhoudersrecht van de Gemeente Haarlem uit te oefenen is 
neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Haarlem. 

• Dat de Gemeenteraad van Haarlem tijdens haar vergadering van 28 mei 2009 en haar 
commissievergadering van 16 april 2009 in de gelegenheid is gesteld haar zienswijze over deze 
kwestie kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlem. 

Overwegende: 

• Dat de Nederlandse overheid bij uitstek de taak heeft de continuïteit, en de duurzaamheid te 
garanderen en de kosten van de productie en levering van energie te bewaken. 

• Dat de Europese Unie bij nader inzien afziet van de gedwongen splitsing van energieleveranciers. 

• Dat de ondergetekenden om hen moverende verschillende partijpolitieke redenen geen 
voorstander zijn van de verkoop 

Spreekt uit: {*** t^x^-j j 
• Tegen de verkoop van de aandelen van de Gemeente Haarlem in de N.V. Nuon aan 

Vattenfall AG te zijn. 

En verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlem: 

• om de aandelen N.V. Nuon NIET aan Vattenfall AG te verkopen^ ^ - * -

• om haar besluit ten aanzien hiervan aan de gemeenteraad van Haarlem schriftelijk kenbaar te 
maken. 

• om haar besluit voor 12 isöi 2009 schriftelijk aan de N.V. NUON en al haar aandeelhouders 
kenbaar te maken. 
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