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PORTEFEUILLEHOUDER R. van Dolder  DATUM 20 december 2021 

DOCUMENTNUMMER D21.012596    

ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde – PvdA/GL - Lening Alliander 

Inleiding 

 

Koggenland gaat tegen de stroom in 
 

PvdA/GroenLInks heeft in het NHD van 25 november jl. moeten lezen dat het college van Koggenland 
heeft besloten geen lening te bieden aan Alliander. Alliander heeft aan haar aandeelhouders 
gevraagd om deze vorm van financiering om zo de problemen op het net in Noord-Holland op te 
lossen. Met deze middelen kunnen ze medewerkers aannemen om in de uitvoering te versnellen en 
investeringen te doen om nieuwe aansluitingen versneld te realiseren. De nieuwe aansluitingen zijn 
voornamelijk bedoeld voor duurzame energie projecten als zonneweides en windmolens alsook 
aansluitingen van nieuwe bedrijven en nieuwe woningbouwlocaties.  

We hebben dan ook de volgende vragen: 

 

 

Vraag 1 

 

Onze gemeente is aandeelhouder van Alliander. 
a. Wat was het bedrag wat Koggenland als aandeelhouder had kunnen bijdragen en om welk 

percentage ging het? 
b. Wat voor financiële consequenties heeft dit voor de toekomst wat betreft de uitkering dividend? 
c. Wat is het verschil in uitkering dividend t.o.v. aandeelhouders die wel een lening hebben 

verstrekt? 
 

Antwoord: 

a. De kapitaalversterking in Alliander was voor Koggenland een bedrag van afgerond 548.000. 

Dit is ca. 0,09% van de totale benodigde kapitaalversterking.   

b. Dit heeft met name impact indien de lening wordt omgezet in aandelen. Bij niet-deelnemen 

zal het aandelenkapitaal van de gemeente verwateren waardoor ook de dividendinkomsten 

minder zullen worden. Het financieel effect daarvan is moeilijk te bepalen, omdat de 

waarde van het aandeel nog bepaald moet worden. Zodra hier zicht op is wordt dit via de 

P&C cyclus financieel bijgesteld in de Begroting. 

c. Zie antwoord onder B. 

 

 

Vraag 2 

 

Als aandeelhouder heeft Koggenland een eigenstandige verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
het congestievraagstuk. 
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a. Waarom beschouwt de gemeente het als een landelijk vraagstuk? 
b. Hoe ziet u uw rol als aandeelhouder in dit congestievraagstuk? 
c. Hoe ziet de gemeente haar rol t.o.v. die van andere aandeelhouders? 
d. Hoe hebben andere aandeelhouders op deze keuze van Koggenland gereageerd en wat was de 

reactie van de leden van de werkgroep RES? 
 

Antwoord: 

a. Netcongestie vindt in bijna alle regio’s in Nederland plaats. Dit probleem is dan ook een 

landelijk probleem, mede ook omdat TenneT ook een partner is in het oplossen van deze 

problemen. Daarnaast zit een deel van de oplossing ook in slimmer omgaan met energie en 

goed programmeren. Door de wettelijke kaders die op dit moment worden gehanteerd voor 

de netbeheerder is dit niet altijd op de juiste manier mogelijk. De problemen op het net zijn 

dus niet alleen op te lossen door te investeren in meer en dikkere kabels en verdient dus 

landelijk aandacht.  

b. Als aandeelhouder zijn wij kritisch op het werk dat Alliander verricht.  

c. Het college heeft een andere houding aangenomen dan de andere gemeentes. Dit is geheel 

binnen het recht als aandeelhouder. Hierdoor zullen wij minder aandelen hebben, maar dat 

is niet van invloed op onze invloed binnen het bedrijf Alliander. Iedere aandeelhouder kan 

zijn of haar eigen mening verbinden aan de vraag die Alliander heeft gesteld.  

d. Het is aan de individuele gemeenten om hier een beslissing in te nemen en heeft geen 

directe relatie met de RES. 

 

 

Vraag 3 

 

Welke consequenties heeft het niet bieden van een lening aan Alliander voor toekomstige nieuwe 
aansluitingen? 
 

a. Leidt deze keuze tot het achteraan sluiten in de rij bij nieuwe aansluitingen? 
b. Krijgen andere aandeelhouders een voorrangpositie? 
c. Welke consequenties heeft dit voor het aansluiten van het potentiële energiebedrijf, of 

energiepark de Jaagweg? 
d. Welke consequenties heeft het voor de zoeklocaties in de RES 1.0? 
 

Antwoord: 

a. Deze keuze heeft geen invloed op nieuwe aansluitingen. Aanvragen voor aansluitingen 

dient Alliander altijd in behandeling te nemen. Daarnaast is een investeringsplan 

doorgenomen waarin ook voor Koggenland investeringen plaatsvinden. 

b. Nee 

c. Dit heeft geen consequenties voor het aansluiten van de zonneweide of energiepark 

Jaagweg. Indien er door de gemeente, een op te richten energiebedrijf of een andere 

initiatiefnemer gevraagd wordt om een aansluiting is Alliander verplicht hierop te reageren. 

Hierover staan wij ook in nauw contact met de netbeheerder. 

d. Dit heeft geen consequenties voor de zoeklocaties in de RES 1.0. Voor deze gebieden geldt 

hetzelfde antwoord als onder A & C.  
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Vraag 4 

 

Wanneer is de gemeente bereid om het afwijzen van deze lening te bespreken met de 
gemeenteraad? 

Antwoord: 

Als u met de gemeente het college bedoelt, dan is dat hoe en wanneer de gemeenteraad dat wenst.  

 

 


