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Inleiding 
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 van Alliander de komende jaren op veel plekken worden 
verdubbeld. 
Alliander is een verbonden partij van de provincie en heeft haar aandeelhouders ter versterking van 
haar kapitaalstructuur verzocht een omgekeerde converteerbare hybride obligatielening ter grootte 
van € 600 miljoen te verstrekken. Op deze wijze kan de financiële soliditeit van Alliander worden 
geborgd (bepalend voor haar kredietrating), blijft Alliander in staat om de komende jaren dividend 
aan de aandeelhouders uit te keren en verwacht zij haar publieke taak als netbeheerder te kunnen 
blijven realiseren. 

Aanleiding 
Het college van Gedeputeerde Staten is voornemens om op 12 oktober 2021 het voorgenomen 
collegebesluit te nemen om aan de vennootschap een omgekeerde converteerbare hybride 
obligatielening te verstrekken voor een bedrag naar rato van Flevolands aandelenbezit, namelijk 
€ 276.900 en om daarvoor een leningovereenkomst aan te gaan. Tevens dient ter afdekking van aan 
de obligatielening verbonden beperkte risico’s vanuit de reserve Duurzame energie een bedrag van 
€ 21.000 te worden gestort in de Algemene reserve. 

Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten dienen in de gelegenheid te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken (artikel 7 van de Financiële verordening provincie Flevoland 2021).   
Daarnaast bepalen het Besluit Begroting en Verantwoording, alsmede de Nota Reserves en 
voorzieningen dat stortingen (en onttrekkingen) in de Algemene reserve zijn voorbehouden aan 
Provinciale Staten. 

Omdat Alliander vóór 1 december (16:00 uur) geïnformeerd wil worden over het definitief besluit dat 
provincie Flevoland neemt, is het verkorten van de reguliere (besluitvormings)termijnen 
noodzakelijk. 

Urgentie 
Wij willen ons excuseren voor het extra agenderen van dit voorstel. Ambtelijke vertraging in 
combinatie met een zomerperiode heeft geleid tot het nu met voorrang voorleggen van dit voorstel. 
Een niet tijdige behandeling zou leiden tot het niet kunnen participeren in deze obligatie-uitgifte 
hetgeen niet gewenst is. Het versterken van de kapitaalspositie van Alliander is mede van belang 
voor Flevoland in de huidige energietransitie, de komende warmtetransitie en de te realiseren 
klimaatdoelstellingen. 
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Verzoek aan procedurecommissie 
Concreet verzoeken wij de procedurecommissie om: 

• het voorliggende onderwerp in de beeld- én oordeelsvormende ronde op 27 oktober 2021 in 
de Integrale Statencommissie te agenderen en hiervoor de planning/agenda van deze 
vergadering te herzien; en 

• voorliggend onderwerp aan de agenda van Provinciale Staten voor haar vergadering van 10 
november 2021 toe te voegen. 

De gedeputeerden Fackeldey en Hofstra steunen het hierboven geformuleerde verzoek. 


