MOTIE
Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 8
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Obligatielening Alliander
Agendapunt: 11a
Onderwerp Statenvoorstel:Wensen bedenkingen PS bij voorgenomen besluit GS obligatielening ter
versterking kapitaalstructuur Alliander N.V.
Nummer Statenvoorstel: 2790537

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 10 november 2021

Constaterende dat:

•
•

•

GS voornemens is om aan Alliander N.V. een omgekeerde converteerbare hybride obligatielening te
verstrekken voor een bedrag naar rato van Flevolands aandelenbezit, namelijk € 276.900
Ter afdekking van aan de obligatielening verbonden beperkte risico’s vanuit de reserve Duurzame energie een bedrag van € 21.000 te storten in de
Algemene reserve.
Om zeker te stellen dat het benodigde bedrag van tenminste €550.000.000,- bijeengebracht wordt,
wordt gevraagd om aan te geven of Flevoland bereid is om meer dan pro-rata deel te nemen, bij
voorkeur 25% boven het pro-rata aandeel.

Overwegende dat:

•
•
•
•

Het aandeelhouderschap van Alliander N.V. een betrouwbare constante, maar vooral gedegen
inkomstenbron vormt.
Alliander een cruciale rol vervult in de energietransitie
Flevoland met 0,046% van de aandelen een zeer kleine aandeelhouder is.
Het maatschappelijk belang voor een financieel gezond Alliander voor Flevoland veel groter is dan die
0,046% representeert.

□

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

□

Spreken uit (dictum)

De 25% boven het pro-rata aandeel pro actief aan Alliander N.V. aan te bieden en dit inclusief het hiermee
gemoeide extra te reserveren bedrag ter afdekking van de risico te dekken uit het ongeoormerkt deel van de
brede bestemmingsreserve.
en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: S. Kers (PvdD)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Fractie Van der Starre

Stemverhouding
Totaal
JA21
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
D66
PvdD
SGP
Fractie Van der Starre
DENK
Forum voor Democratie
GO
50PLUS
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

