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- Hoeveel dividend keerde Alliander aan Leiderdorp uit de afgelopen jaren?

Antwoord: het uitgekeerde dividend inclusief dividendbelasting over de afgelopen jaren is als 
volgt:

Dividend Alliander

2011 499.695      
2012 329.003      
2013 552.760      
2014 550.991      
2015 375.877      
2016 459.012      
2017 404.620      
2018 663.312      
2019 502.349      
2020 414.791      

Gemiddeld 475.241      

- Wat is de boekwaarde van de Alliander aandelen?
Antwoord: De Alliander aandelen staan voor een boekwaarde van € 1.902.347,40 op de balans. 
Deze waarde staat voor de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de aandelen. Het is de gemeente 
op grond van de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan aandelen te herwaarderen. 

- Waar wordt de Leiderdorpse bijdrage van 3 miljoen euro van betaald, en wat gaat dat kosten?
Antwoord: De deelname aan de converteerbare lening wordt gefinancierd uit lening van € 10 
miljoen (20 jaar, lineair en rentevast) die dit voorjaar is aangetrokken. Dat  bedrag is tot op heden 
slechts voor een deel aangewend voor de financiering van de lopende investeringen.
Het rentepercentage op deze lening is 0,06%. Dat wil zeggen dat de rente in het eerste jaar € 
6.000 bedraagt en vervolgens jaarlijks met € 300 afneemt.

- Reeds op 1 mei 2021 ontving het college het verzoek van Alliander, waarom werd de raad pas 
onlangs geïnformeerd?
Antwoord:  Na ontvangst van het verzoek van Alliander is contact gezocht met de 
vertegenwoordiger van de gemeente Leiderdorp in het grootaandeelhoudersoverleg. De 
gemeente Leiden gaf aan met een terugkoppeling te komen n.a.v. dit proces. Ondertussen zijn de 



webinars voor betrokken ambtenaren en collegeleden in juni bijgewoond en i s het rekenmodel 
uitgewerkt.

Eind juni ontvingen wij van Leiden het volgende bericht: “Verder is aan de orde gekomen dat GS 
van Gelderland (44% van de aandelen) op 13 juli besluit of zij wel of niet mee doen aan de 
kapitaalversterking. Het advies is dan ook om te wachten met het voorleggen van een voorstel 
aan B&W tot dat GS van Gelderland heeft besloten. Als Gelderland niet mee doet (wat vrij 
onwaarschijnlijk is), dan is het proces mislukt en hoeven de overige aandeelhouders ook geen 
besluit meer te nemen.”

Op 14 juli 2021 is de gemeente Leiderdorp ambtelijk geïnformeerd over het besluit van 
Gelderland en op 23 augustus 2021 is de formele terugkoppeling van de gemeente Leiden 
ontvangen. Aan de hand van de stand op dat moment is het voorliggende raadsvoorstel 
opgesteld en op 14 september 2021 door het college vastgesteld en vervolgens op 15 september 
2021 aangeboden aan de griffie. 

Deze timing van besluitvorming is gekozen om daarmee aan te sluiten bij de informatiesessies die 
door Alliander voor raadsleden worden verzorgd op 21 september en op 6, 12 en 27 oktober 
2021.

- Mede namens Leiderdorp heeft Leiden onderhandeld met Alliander. Wat was de bijdrage van 
Leiderdorp hierin?
Antwoord: Leiderdorp heeft geen bijdrage geleverd aan de onderhandelingen met Alliander.

- Heeft Leiderdorp nog meer aandelen in bezit, wat zijn die waard en wat voor dividend leveren die 
op?
Antwoord: De deelnemingen van Leiderdorp zijn vermeld in de paragraaf verbonden partijen van 
de programmabegroting.  Leiderdorp bezit aandelen in de:
- NV Oasen. Die aandelen staan voor € 11.344,51 op de balans maar leveren geen dividend op
- NV Bank Nederlandse Gemeenten. Die aandelen staan voor € 222.280 op de balans. De 
dividendopbrengsten van de laatste jaren zijn als volgt:

2017 160.667      
2018 247.859      
2019 279.209      
2020 124.419      
2021 177.327      

Gemiddeld 197.896      

Dividend BNG

- Heeft het college overwogen de aandelen te verkopen?
Antwoord: Nee. De verhandelbaarheid van de aandelen is beperkt omdat aandelen van zowel 
Alliander, Oasen als de BNG uitsluitend gehouden mogen worden door (lagere) overheden. 


