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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 7 september 2021 

     

Onderwerp: Versterking kapitaalstructuur 

Alliander 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0398EB7618* 
Beslispunten 

1. kennis te nemen van het  voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om een 
reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander N.V. te verstrekken  voor een 
bedrag van maximaal € 3.316.564 onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 
leningsdocumentatie; 

2. kennis te nemen van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders om aan 
de Raad van Bestuur van Alliander NV de bevoegdheid te delegeren om een zodanig aantal 
gewone aandelen uit te geven met als doel om het conversiebedrag te converteren naar 
gewone aandelen in overeenstemming met de bepalingen van de leningsovereenkomst;  

3. vast te stellen dat de gemeenteraad in staat is gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken; 

4. een krediet beschikbaar te stellen van € 3.316.564; 
 

 

1 SAMENVATTING  

De netbeheerders hebben veel geld nodig om het elektriciteitsnet te verbeteren voor de 
energietransitie. Zo kunnen ook in de toekomst alle windmolens, zonnepanelen, laadpalen en 
warmtepompen worden aangesloten. De komende jaren wil Alliander daarom zo’n € 1,2 miljard 
per jaar in haar energienetten investeren. Dit geld moet deels geleend worden op de 
kapitaalmarkt. Om goedkoop te kunnen blijven lenen heeft Alliander meer eigen geld nodig. 
Alliander vraagt daarom € 600 miljoen van haar aandeelhouders in de vorm van een reverse 
converteerbare hybride obligatielening. Dit is een geldlening die door Alliander ook omgezet kan 
worden in aandelen met bijbehorende dividenduitkering. Alliander vraagt de aandeelhouders naar 
rato mee te doen. Om te zorgen dat het benodigde bedrag ook bijeengebracht wordt als niet alle 
aandeelhouders meedoen met de lening, wordt de aandeelhouders ook gevraagd of ze, zo nodig, 
25% extra willen doen.  
 
Als college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp willen wij onze verantwoordelijkheid 
als aandeelhouder nemen en een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander 
verstrekken voor een bedrag tussen de € 2,65 en € 3,32 miljoen. 
 
Wij zijn ook voornemens de bevoegdheid te delegeren aan de Raad van Bestuur van Alliander NV 
om aandelen uit te geven met als doel om het conversiebedrag te converteren naar gewone 
aandelen. 
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De reden hiervoor is dat door deze bepaling het recht om de lening te converteren bij Alliander 
komt te liggen en de aandeelhouders de conversie niet alsnog kunnen blokkeren. Dit is 
noodzakelijk om er voor te zorgen dat deze lening nu al voor 50% meetelt als eigen vermogen. 
 
In dit raadsvoorstel leggen wij het verzoek Alliander tot versterking van de kapitaalstructuur voor 
met het verzoek uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Voorts stellen wij u 
voor de verstrekking van deze lening een krediet beschikbaar te stellen voor het maximale bedrag 
van de lening.  
 

2 Inleiding 

De realisatie van de klimaatdoelen van Parijs vergen forse investeringen in de uitbreiding en 
verzwaring van het elektriciteitsnet. Voor een passende financiering tegen gunstige condities is het 
behoud van een goede creditrating noodzakelijk. Dat is mogelijk door het eigen vermogen van 
Alliander te versterken. Daartoe zijn meerdere opties verkend en na onderhandelingen met het  
grootaandeelhoudersoverleg (GAO), waarin de gemeente Leiden namens de voormalige EWR-
gemeenten is vertegenwoordigd, is besloten tot een versterking van de kapitaalstructuur via een 
reverse converteerbare hybride obligatielening. 
 
Alliander heeft daartoe op 31 mei 2021 verzoek gedaan tot versterking van de kapitaalstructuur. 
De benodigde versterking is € 600 miljoen in de vorm van een reverse converteerbare hybride 
obligatielening, welke lening wordt verstrekt door de huidige aandeelhouders (gemeenten en 
provincies) naar rato van het aandelenkapitaal. Teneinde te waarborgen dat de lening volledig 
wordt gerealiseerd is verzocht tot maximaal 25% in te schrijven voor het geval niet alle 
aandeelhouders bereid zijn om pro rata deel te nemen. Daarmee wordt tevens een verwatering 
van het aandeel in Alliander voorkomen. 
 

3 Beoogd effect 

Met de deelname in de versterking van de kapitaalstructuur beogen we het publieke belang van de 
realisatie  van een duurzame energievoorziening die voor een ieder betrouwbaar, betaalbaar en 
bereikbaar is, te waarborgen. 
 

4 Argumenten 

Het primaire motief voor deelname aan de versterking van de kapitaalstructuur is de zekerstelling 
van het publieke belang in de energietransitie waartoe Nederland zich heeft verplicht. Bijkomend 
argument is dat de financiële condities van deze lening voor de komende jaren een positief 
resultaat geven in de orde van grootte van 1,5% tot 2,0% van de leensom. Tenslotte behouden de 
deelnemers met deze transactie minimaal het relatieve aandeel en daarmee de zeggenschap in 
Alliander. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De risico's van deze transactie zijn gering. Onzeker is of en zo ja, wanneer de lening wordt 
geconverteerd in aandelen. In de informatiesessies is aangegeven dat de deelnemers er vanuit 
kunnen gaan dat die conversie binnen 10 jaar zal worden geeffectueerd. Na conversie vervalt de 
rentevergoeding op de verstrekte lening Daarvoor in de plaats ontvangt de gemeente dividend 
over het aandelenkapitaal. De hoogte van het dividend is per definitie onzeker. Door KPMG is een 
model opgesteld voor berekening van het rendement op de kapitaalverstrekking voor en na 
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conversie in aandelen. In dit model gerekend met een scenario voor de conversie in 2025 (2/3e 
deel) en in 2028 (1/3e deel). Dit rekenmodel is voor Leiderdorp bijgevoegd. 
 

6 Regionale afstemming  
De gemeente Leiden is namens de voormalige EWR-gemeenten vertegenwoordiger in het GAO en 
heeft in haar brief van 23 augustus 2021, kenmerk Z/21/3296064 een aantal relevante aspecten 
van het verzoek van Alliander belicht. Daarin is onder andere ingaan op het proces van 
totstandkoming van dit verzoek en de belangrijkste resultaten die in dat verband zijn gerealiseerd. 
Als deelnemer in het GAO onderstreept de gemeente Leiden het belang van deelname aan de 
kapitaalversterking. 
 

7 Duurzaamheid  
Alliander NV is verantwoordelijk voor de vitale energie-infrastructuur in haar verzorgingsgebied. 
Alliander werkt volop mee aan het realiseren van een duurzame energievoorziening, vanuit het 
maatschappelijke belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te 
houden. De energietransitie versnelt en leidt tot meer duurzame lokale opwek én een groeiende 
vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Als gevolg 
hiervan moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken worden 
verdubbeld. 
 

8 Financiën 

Nadat de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft gemaakt resp. het besluit voor 
beschikbaarstelling van het krediet heeft genomen, zal het college op 2 november 2021 definitief 
besluiten tot deelname in de reverse converteerbare hybride obligatielening voor een bedrag van 
maximaal € 3.316.564 ter versterking van de kapitaalstructuur Alliander. 
Na melding van dit besluit aan Alliander volgt op 2 december 2021 een Buitengewone Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders en op 15 december 2021 zal de lening worden gestort. 
Aangezien de toewijzing/hoogte van de lening in december 2021 definitief wordt vastgesteld 
stellen wij voor om de begrotingswijziging 2022 te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2022. 
 

9 Informatievoorziening 

Veel informatie wordt u in de bijlagen bij dit voorstel aangeboden. De meegeleverde infographic 
schetst een overzicht van belangrijkste informatie over het financieringsverzoek. Naast het verzoek 
zelf en de brief van de gemeente Leiden bevelen wij de prestatie met achtergrondinformatie van 
harte aan. Verder verwijzen wij naar de site van alliander waar inmiddels de belangrijkste vragen 
en antwoorden aan aanleiding van het verzoek op een  rij zijn gezet. 
 
Ter ondersteuning van de bespreking in uw gemeenteraad organiseert Alliander vier digitale 
informatiesessies *) voor raadsleden, waarvan er twee vooraf gaan aan de bespreking in het 
Politiek Forum van 11 oktober of de Auditcommissie van 12 oktober 2021. Dat is op: 

Dinsdag 21 september 2021  van 19.00 tot 20.30 uur 
Woensdag 6 oktober 2021  van 19.00 tot 20.30 uur 
Dinsdag 12 oktober 2021    van 19.00 tot 20.30 uur 
Woensdag 27 oktober 2021  van 19.00 tot 20.30 uur 

*) een uitnodiging met deze data en wijze van aanmelding wordt volgende aan de griffie verstuurd. 
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10 Agendering 

Wij geven in overweging mee om dit voorstel zowel in het Politiek Form als in de Auditcommissie 
te agenderen. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.M. Roos  L.M. Driessen-Jansen 
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