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Geachte raad, 

 

Op 16 november heeft u bij de behandeling van het raadsbesluit wensen en bedenkingen verzoek 

tot kapitaalversterking Alliander t.b.v. uitvoering energietransitie door middel van een 

amendement de wens geuit om in de leningvoorwaarden op te nemen dat het gehele bedrag van 

de reverse converteerbare hybride obligatielening ad € 600 miljoen, besteed dient te worden aan 

aanpassingen in het energiesysteem en uitbreiding van het elektriciteitsnet t.b.v. de 

energietransitie. 

 

Uw wens is in overleg met de gemeente Leiden nadrukkelijk besproken met de juridisch adviseur 

van het grootaandeelhoudersoverleg, STEK. Wij begrijpen op die basis dat uw wens technisch 

gezien niet uitvoerbaar is gelet op de wijze waarop de financiering zal worden verstrekt en 

aangewend. De aandeelhouders verstrekken de lening ter versterking van de balanspositie van 

Alliander om haar in staat te stellen investeringen te kunnen doen, maar ook om het mogelijk te 

maken voor Alliander om externe financiering aan te trekken ten behoeve van de genoemde 

investeringen zonder daarmee een credit rating downgrade te riskeren. Het is immers goed om 

voor ogen te houden dat het leningsbedrag van € 600 miljoen een beperkt deel uitmaakt van de 

totale investeringsbehoefte van € 1 miljard per jaar in de komende 10 jaar. De investeringen 

worden dus grotendeels voldaan met externe financiering. Resultaat van de versterking van het 

eigen vermogen door de aandeelhouders en het behoud van haar credit rating is dat Alliander 

tegen gunstige voorwaarden, waaronder een gunstige rente, leningen kan afsluiten op de 

kapitaalmarkt ten behoeve van haar investeringsopgave. 

 

Na het vernemen van bovengenoemde is het college op zoek gegaan naar mogelijkheden om 

zoveel mogelijk in de geest van het amendement te handelen. Hieronder twee acties die worden 

ondernomen. 

 

De wens van uw raad komt tot uiting in separate contractuele afspraken die tussen het 

Grootaandeelhoudersoverleg (GAO) en Alliander zijn gemaakt over een doelmatige besteding, 

rapportage en verantwoording van de middelen. Het GAO is juridisch in staat om Alliander te 

houden aan deze contractuele afspraken, nog los van bestaande governance instrumenten die de 

aandeelhouders ter beschikking staan. Één van de genoemde afspraken houdt in dat Alliander 

jaarlijks een gedetailleerde rapportage zal verstrekken aan het GAO over de aanwending van de 

financiering (zoals Alliander dat op dit moment doet met betrekking tot haar zogeheten Green 

Bonds). Hierdoor is jaarlijks goed te controleren (achteraf weliswaar) op welke wijze de middelen 

zijn aangewend, onder meer of dit is gebeurd ten aanzien van gereguleerde activiteiten. Mocht het 

GAO op deze basis van mening zijn dat het wenselijk is om de wijze van aanwending van de 
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financiering bespreekbaar te maken bij Alliander, dan menen wij dat het GAO hiertoe voldoende 

feitelijke en juridische middelen ter beschikking staan. 

 

Aanvullend op bovenstaande contractuele afspraak zal wethouder Schokker middels een mail aan 

de heer M. Otto, voorzitter Raad van Bestuur/CEO Alliander, het door uw raad aangenomen 

amendement nog extra onder de aandacht brengen. 

 

We zijn ervan overtuigd dat op voldoende wijze geborgd is dat het gehele bedrag besteed wordt 

aan aanpassingen in het energiesysteem en uitbreiding van het elektriciteitsnet t.b.v. de 

energietransitie. 

Tegen deze achtergrond hebben wij op 30 november besloten een reverse converteerbare hybride 

obligatielening aan Alliander NV te verstrekken voor een bedrag van € 2.828.727. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


