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:

 Concentratie van het aandelenbezit in Alliander NV

Inleiding

Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voornemens om de gemeentelijke aandeelhouders in de 
holding van netbeheerder Enexis uit te kopen en het aandelenbezit te concentreren. Binnen de 
huidige aandeelhoudersstructuur van Alliander NV zijn ruim 25 Gelderse gemeente aandeelhouder, 
met name vanwege de aandelen in voormalige nutsbedrijven zoals VNB, GAMOG en GGR. 

Op 26 maart j.l. hebben Provinciale Staten zich uitgesproken voor verdere versterking en 
schaalvergroting van Alliander NV binnen Nederland. Concentratie van het aandelenbezit bij enkele 
grote aandeelhouders kan het aandeelhouderschap versterken. Overigens hebben Gedeputeerde 
Staten in de vergadering van juli 2009 aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover de 
concentratie van het aandelenbezit. 

De SP-fractie wil graag een standpuntbepaling over een eventuele herschikking (dus verkoop en 
levering van aandelen door Gelderse gemeenten aan de provincie Gelderland) van het college 
ontvangen. 

Vragen:

1. In de brief “Strategische koers Alliander: kiezen voor groei” (bijlage bij PS 2014-111) wordt er 
geen visie op de aandeelhoudersstructuur van Alliander gegeven. Welke positie heeft het 
college sinds de splitsing tussen NUON en Alliander ingenomen over de 
aandeelhoudersstructuur?

2. Alliander en Enexis verkennen de mogelijkheden om de netten in Friesland en Flevoland 
(Enexis) te ruilen tegen de netten in Oost-Brabant (Endinet/Alliander). Welke gevolgen kan 
deze ruil hebben voor de aandeelhoudersstructuur, bijvoorbeeld op financieel of 
ondernemingsrechtelijk vlak?

3. Welke (on)mogelijkheden voor het concentreren van het aandelenbezit ziet het college, 
bijvoorbeeld vanwege stemgewicht, betrokkenheid bij de vennootschap, invloed op de 
strategische koers? 

4. Wat is het oordeel van het college over de inbreng van de houdstermaatschappijen en 
aandeelhoudersverenigingen die de gemarginaliseerde gemeentelijke aandeelhouders nog 
enig gewicht in de aandeelhoudersvergadering moeten geven?



5. Deelt het college het standpunt van de SP dat de onnodig hoge kosten van Alliander en het 
serieus overwegen van buitenlandse expansie vooral te wijten valt aan het gebrek aan 
tegenspel en tegenmacht door versnipperde en passieve aandeelhouders?

6. Is het college bereid om een geconcentreerder aandeelhouderschap te verkennen, waarbij a. 
er sprake is van concentratie van het aandeelhouderschap bij de provincies door uitkoop van 
gemeenten of b. de uitkoop van Gelderse gemeenten door de provincie Gelderland? 

7. Is het college bereid om in deze verkenning ook de inzet van de dividenduitkering van 55,8 
miljoen Euro (boekjaar 2013) mee te nemen als mogelijke financiering voor de uitkoop van 
de (Gelderse) gemeentelijke aandeelhouders? 


