
Alliander investeert in het energiesysteem van de toekomst

Waarom moeten we 
het energiesysteem

aanpassen?

OBLIGATIE

kantoren

zonne-
parken

woningen

wind-
molens

Wat krijgen aandeelhouders hiervoor terug?

Hoe gaan we dit financieren?

Met deze investering door de aandeelhouders kan Alliander 
voldoen aan de investeringsopgave die er ligt voor de komende 
jaren. Tegelijkertijd blijft het naar verwachting mogelijk om het 
huidige dividendbeleid te continueren. Daarnaast ontvangen 
aandeelhouders, zolang de lening uitstaat, een aantrekkelijke rente.

Alliander moet de komende jaren €400 tot
500 miljoen euro per jaar extra lenen om de

voor de energietransitie benodigde 
investeringen te kunnen financieren. 

Om dit geld te kunnen lenen en 
financieel gezond te blijven, is 
extra eigen vermogen nodig.

Het aanbod duurzaam opgewekte energie uit zon en wind 
zal de komende jaren sterk toenemen. Dit is uitgewerkt 

in de Regionale Energie Strategie (RES), die ook in 
uw gemeente wordt uitgevoerd.

GROEIENDE VRAAG 
NAAR ENERGIE
Tussen nu en 2050
verdubbelt de elektriciteitsvraag.
Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt 
fossiele brandstoffen door duurzame alternatieven 
en huizen worden duurzaam verwarmd.

Alliander werkt volop mee aan het realiseren van een duurzame energievoorziening en de ambities uit het Klimaatakkoord, met als doel om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar 
te houden. Ook in uw gemeente. De toegenomen elektriciteitsvraag en meer lokale duurzame opwek vragen om grote aanpassingen aan het energiesysteem. Om de investeringen in de infrastructuur 

te kunnen financieren en de energietransitie te realiseren, is ook een investering van onze aandeelhouders nodig.

UITBREIDING VAN HET
ELEKTRICITEITSNET
Om in de groeiende vraag naar en aanbod 
van energie te voorzien, is een forse uitbreiding en 
verzwaring van onze netten nodig. Alliander verwacht 
dat de totale investeringen op korte termijn oplopen tot 
ongeveer €1,2 miljard per jaar. Dat is meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. 

Waar dragen de investeringen aan bij?
De gevraagde financiële bijdrage is nodig om onze elektriciteitsnetten te verzwaren
en uit te breiden, zodat o.a.: 
• (duurzaam) opgewekte energie aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet;
• woningen duurzaam verwarmd kunnen worden (all-electric, hybride warmtepomp)
 en elektrisch kan worden gekookt;
• laadpalen geplaatst kunnen worden om elektrische auto’s, OV en vrachtvervoer
 op te kunnen laden;
• de industrie en landbouw afscheid kunnen nemen van fossiele brandstoffen
 en (verder) kunnen elektrificeren;
• regio’s voor hun (economische) ontwikkeling kunnen rekenen op een energie-   
 infrastructuur die betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is.

Dit is noodzakelijk om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren en ervoor te
zorgen dat klanten - ook in de toekomst - de capaciteit en energie krijgen die zij nodig hebben.
  

GROEIEND AANBOD DUURZAAM OPGEWEKTE ENERGIE

Wat vragen wij
van onze aandeelhouders? 

Om de investeringen te kunnen financieren, verzoekt Alliander 
haar aandeelhouders om deel te nemen aan een (hybride) 
obligatielening, die op termijn wordt omgezet in aandelen. 
Zolang deze lening uitstaat, ontvangen de aandeelhouders rente 

en dividend conform het dividendbeleid. 
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