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Onderwerp: Kapitaalstorting Staat netwerkbedrijven 

Geachte raadsleden,

Vanwege het realiseren van de energietransitie moeten netwerkbedrijven de komende jaren 
grote investeringen doen om de regionale elektriciteitsnetten te verzwaren en uit te breiden. Het 
versterken van de eigen vermogenspositie is een cruciale randvoorwaarde om dit mogelijk te 
maken. Daarom hebben de drie grote regionale netwerkbedrijven (Alliander, Stedin en Enexis) en
hun aandeelhouders een onderhandelingsakkoord bereikt met de minister voor Financiën en de 
minister voor Klimaat en Energie over eventuele kapitaalstorting en daarmee 
aandeelhouderschap door de Staat. Dat akkoord is vertaald in een Afsprakenkader waarin is 
vastgelegd welke eisen de Staat zal stellen aan een daadwerkelijke participatie als nieuwe 
aandeelhouder. Ook is het proces opgenomen hoe partijen gezamenlijk een verzoek kunnen doen
aan de Staat om toe te treden als aandeelhouder. Op het moment dat de Staat toetreedt als 
aandeelhouder worden de afspraken met het betreffende netwerkbedrijf uitgewerkt in een 
participatieovereenkomst. 

In 2020 hebben meerdere aandeelhouders van Enexis een kapitaalstorting gedaan in de vorm 
van een converteerbare hybride aandeelhouderslening. Voor Enexis is het  komende jaren niet 
nodig om een verzoek aan de Staat te doen om aandeelhouder te worden, want er is nog geen 
behoefte aan aanvullend kapitaal van de Staat. Het is echter niet uit te sluiten dat dit in de 
toekomst wel nodig is. Als in de toekomst toetreding door de Staat aan de orde is, wordt dit 
vastgelegd in een participatieovereenkomst waarover tijdens de aandeelhoudersvergadering een
besluit moeten worden genomen.  

Het Afsprakenkader wordt ter besluitvorming voorgelegd in de AvA Enexis van 13 april a.s. 
Inmiddels is een positief advies door de AHC (aandeelhouderscommissie) uitgebracht over het 
Afsprakenkader. Ons college ziet de mogelijkheid van kapitaalbijdrage door de Staat als een 
goede oplossing voor de versterking van de vermogenspositie van Enexis. De Staat maakt 
hiermee duidelijk schouder aan schouder te willen staan met de de regionale netwerkbedrijven 
en hun bestaande aandeelhouders om mee te werken aan de realisatie van de energietransitie. 
Ons college steunt deze ontwikkeling. 
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