MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 7
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Waarschuwing voor de stijging van de energierekening als gevolg van de energietransitie
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel: Wensen bedenkingen PS bij voorgenomen besluit GS obligatielening
ter versterking kapitaalstructuur Alliander N.V.
Nummer Statenvoorstel: 2845399

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

1. Het college zich voorgenomen heeft om met alle andere aandeelhouders in mee te doen in
het verstrekken van een obligatielening aan Alliander N.V.;
2. Alliander N.V. heeft aangegeven deze lening van haar aandeelhouders nodig te hebben om
haar eigen vermogen te versterken met 600 miljoen euro, en deze versterking nodig te
hebben om meer vreemd kapitaal aan te kunnen trekken om te voorzien in haar
financieringsbehoefte;
3. Alliander N.V. heeft aangegeven dat deze financieringsbehoefte rechtstreeks het gevolg is
van de energietransitie;
4. Alliander N.V. verwijst naar het rapport “De energietransitie en de financiële impact voor
netbeheerders” van 7 april 2021, waarin gesteld wordt dat – als gevolg van het huidige
beleid ten aanzien van het klimaatakkoord - Kosten voor eindverbruikers van Regionale
Netbeheerders stijgen per aansluiting in reële termen 54% voor elektriciteit en 9% voor gas
in 2050 bij een langdurig lage rentestand. Bij een stijgende rente, zullen de tarieven per
aansluiting toenemen met 98% voor elektriciteit en 37% voor gas in 2050;
5. Tot deze eindverbruikers de inwoners en bedrijven in Flevoland behoren.

Overwegende dat:

1. De ECB heeft aangegeven dat de huidige lage rentestand niet zal aanhouden;
2. Diverse kabinetten hebben aangegeven dat de energietransitie ‘haalbaar en betaalbaar’
zou blijven, maar dat inmiddels wel duidelijk is dat dit zeker niet het geval zal zijn en de
burgers daar de dupe van worden;
3. Er tot nu toe door het kabinet geen gehoor is gegeven om te kiezen voor een gelijkmatiger
transitie, die bovendien gebaseerd is op andere technologische keuzes dan de huidige
versnelde transitie;

□

Verzoeken het college (dictum) / x Dragen het college op (dictum) /

□

Spreken uit (dictum)

Per direct een publieksvoorlichting te starten onder de bewoners van Flevoland, waarin duidelijk de financiele
consequenties van de energietransitie voor de toekomstige energiekostenstijging is weergegeven, zodat
bedrijven en inwoners hier rekening mee kunnen houden in hun toekomstige woonlasten, financieringskeuzen
en eventuele vestigingskeuze
en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 november 2021.
Statengriffier,

Voorzitter,

mr. A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

