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Onderwerp
Extra kapitaalbehoefte Stedin

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021

besluit:

1. Kennisnemen van de inschrijfopties voor het verkrijgen van cumulatief preferente aandelen en 
de keuze te beperken tot twee opties:

a. Geen aandelen kopen;
b. Inschrijven op basis van 0,330Zo aandelenbezit (C 660.000).

2. Instemmen met optie la of lb, zoals genoemd onder beslispunt 1;
3. Instemmen met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen, voor C 660.000 als gekozen 

is voor optie lb bij beslispunt 2 en daarmee
a. in te stemmen met de ondertekening door de gemeente Bloemendaal van de 

investeringsovereenkomst en intekenbrief,
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens 81 Loeff 

N.V om Bloemendaal (de Verkrijger) te vertegenwoordigen met betrekking tot:
o het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente 

aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de 
Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief; en 

o het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt met 
als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht, 

of in het geval gekozen is voor optie la bij beslispunt 2 een mail te sturen naar 
fm bestuurliikezaken@stedinaroeD.nl om kenbaar te maken dat Bloemendaal geen aandelen 
koopt;

De raad voornoemd, d.d. 3 juni 2021

De VVD dient een amendement in (kenmerk G, corsanummer 2021001875) met als dictum:

Besluit:
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-het gehele raadsbesluit te vervangen door de volgende tekst:

Besluit:

1. Kennis te nemen van de inschrijfopties voor het verkrijgen van cumulatief preferente 
aandelen en ervoor te kiezen om geen aandelen te kopen;

2. Een mail te sturen naar fm bestuurliikezaken@stedinqroeD.nl om kenbaar te maken dat 
Bloemendaal geen aandelen koopt.

Amendement G wordt aangenomen met 18 stemmen voor (VVD, GrL, D66, CDA, HvB, PvdA, LB,
ZB) en 1 stem tegen (VDB).

Met inachtneming van het aangenomen amendei 
gebracht en wordt het raadsvoorstel aani

dťĥet raadsvoorstel in stemming 
:ėmmen voor en O stemmen tegen.men

de voorzitter,
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Voorgesteld besluit
1. Kennisnemen van de inschrijfopties voor het verkrijgen van cumulatief preferente aandelen 
en de keuze te beperken tot twee opties:

a. Geen aandelen kopen;
b. Inschrijven op basis van 0,33oZo aandelenbezit (C 660.000).

3. Instemmen met optie la of lb, zoals genoemd onder beslispunt 1;
4. Instemmen met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen, voor C 660.000 als gekozen

is voor optie lb bij beslispunt 2 en daarmee
a. in te stemmen met de ondertekening door de gemeente Bloemendaal van de 

investeringsovereenkomst en intekenbrief,
b. in te stemmen met het verlenen van een volmacht aan medewerkers van Loyens ík Loeff 

N.V om Bloemendaal (de Verkrijger) te vertegenwoordigen met betrekking tot:
o het ondertekenen van de notariële akte van uitgifte van cumulatief preferente 

aandelen op naam in het kapitaal van Stedin Holding N.V. aan, onder andere, de 
Verkrijger conform de aan deze volmacht als bijlage gehechte intekenbrief; en 

o het doen van al dat door de Gevolmachtigde(n) als noodzakelijk geacht wordt met 
als doel het bewerkstelligen van de transactie(s) beoogd door deze volmacht, 

of in het geval gekozen is voor optie la bij beslispunt 2 een mail te sturen naar 
fm bestuurliikezaken@stedinQroep.nl om kenbaar te maken dat Bloemendaal geen aandelen 
koopt;

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De versterking van het eigen vermogen van Stedin is nodig om op korte termijn de financiële positie van de 
onderneming in overeenstemming te houden met het financieel beleid. Vanuit deze basis kunnen 
investeringen in de energietransitie worden gedaan voor het zekerstellen van een toekomstbestendige 
energie infrastructuur. Eind maart heeft Stedin een informatiepakket verstrekt met als doel C 200 miljoen 
versterking van het eigen vermogen. De bestaande aandeelhouders wordt gevraagd kapitaal te verstrekken 
op basis van het bestaande aandelenkapitaal. Voor Bloemendaal betreft dit 16.490 aandelen (s 0,330Zo van 
het totaal). Een gemeente mag tot maximaal 2x het huidige percentage inschrijven. Voor Bloemendaal is 
het bedrag op basis van 0,330Zo dan C 660.000 (C 200 miljoen x 0,33oZo) en het maximale inschrijfbedrag 
C 1.320.000.

Dit alles betreft een eerste tranche kapitaalbehoefte voor de korte termijn. Stedin verwacht C 750 miljoen 
tot C 1 miljard aan extra vermogen nodig te hebben voor de periode tot aan 2030 om alle investeringen in 
de energietransitie te kunnen uitvoeren. Het maximale bedrag van C 1 miljard zou voor Bloemendaal een 
kapitaalbijdrage van in totaal C 3,3 miljoen betekenen.

Beoogd effect
Stedin wil verbetering van het eigen vermogen, zodat deze netwerkbeheerder investeringen kan doen in de 
energietransitie voor het zekerstellen van een toekomstbestendige energie infrastructuur. Voor het 
versterken van dit vermogen is aanpassing van de statuten nodig. In combinatie met verstrekken van extra 
vermogen wordt op de AvA van Stedin op 25 juni een voorstel voorgelegd om de governance aan te passen. 
Dit is een gezamenlijk traject van Stedin en de aandeelhouderscommissie (AHC) geweest. Via dit voorstel 
wordt een keuze voorgelegd of Bloemendaal financieel wil bijdragen.

Politieke keuzeruimte
De keuze om extra kapitaal aan Stedin te verstrekken is aan de gemeenteraad. Bij de raad berust 
het budgetrecht.

Gedachtegang
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Argumenten
Stedin heeft een levergebied in 91 gemeenten en ongeveer 2,2 miljoen klanten. Stedin is de leverancier van 
gas in Bloemendaal. Liander levert elektriciteit in Bloemendaal. Voor netwerkbedrijven geldt dat de 
aandelen in handen moeten blijven van de overheid en niet verkocht mogen worden.

Voor het realiseren van de energietransitie is het essentieel dat het netwerk toereikend is. En ofschoon niet 
gegarandeerd kan worden dat Stedin het bedrag dat Bloemendaal stort ook lOCP/o investeert in 
Bloemendaal kan vanuit die (solidariteits)gedachte worden besloten toch te investeren.

Geheimhouding
Stedin heeft een informatiepakket aangeleverd van 15 openbare stukken en 3 vertrouwelijke documenten. 
De 15 openbare stukken zullen op 28 april worden verstrekt aan de raadsleden. Stedin heeft de drie 
vertrouwelijke documenten verstrekt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er geheimhouding opgelegd 
wordt die in de eerstvolgende vergadering van de raad overeenkomstig artikel 25 lid 3 Gemeentewet wordt 
bekrachtigd. Stedin en de AHC zijn ervan overtuigd dat de openbare stukken voldoende houvast bieden 
voor een zorgvuldig, openbaar politiek besluitvormingsproces. In de extra raad van 27 mei 2021 heeft de 
raad de door het College opgelegde geheimhouding bekrachtigd (2021001775).

Kanttekeningen
De bijdrage van Bloemendaal ter versterking van het kapitaal kan door Stedin gebruikt worden om in 
andere gemeenten te investeren. In dat geval heeft Bloemendaal alleen voordeel uit de investering via het 
rendement op de cumulatief preferente aandelen.

Alternatieven
De gemeente heeft meerdere opties bij de aanvraag van Stedin:

1. Geen aandelen kopen. In dit geval verwatert het aandelenbezit van Bloemendaal.
Bovendien krijgen preferente aandelen voorkeur op de dividenduitkering;

2. Lager bedrag inschrijven dan de gevraagde 0,33oZo bijdrage van C 660.000;
3. Inschrijven op basis van de 0,33o7o bijdrage (C 660.000);
4. Inschrijven voor een hoger bedrag tot maximaal C 1.320.000;
5. Inschrijven voor het maximale bedrag van C 1.320.000,

Overwegingen van het college
In dit raadsvoorstel wordt de raad de opties 1 en 3 voorgelegd om uit te kiezen.
De opties 2 (verwatering aandelenbezit), 4 en 5 doen geen recht aan de bestaande 
aandelenverhouding binnen Stedin en passen minder binnen de kaders van de kapitaalvraag.

Middelen

Financiële middelen
De uitgifteprijs van 1 aandeel bedraagt C 480,69. Dit is hoger dan de zogenoemde nominale waarde. Dit is 
het bedrag waarvoor Stedin de aandelen oorspronkelijk heeft uitgegeven (C 100,00) en in de statuten 
staat vermeld. Om C 200 miljoen kapitaal te verkrijgen geeft Stedin 416.072 aandelen van C 480,69 uit.

De investering, via cumulatief preferente aandelen, levert gemeenten een vast dividendrendement van 
307o per jaar over het gestorte kapitaal op. Over vijfjaar is een herijkmoment van dit percentage, 
waarbij het afhankelijk van markrentes hoger of lager kan worden met een ondergrens van l07o. Het 
netwerkbedrijf is een publieke taak. Dit betekent dat het Treasurystatuut aankoop van de aandelen 
toestaat nadat de raad heeft ingestemd.

De aankoop van cumulatief preferente aandelen is een vermogens- en financieringsvraagstuk 
(belegging van middelen). Het is wel een risicoafweging. Geld uitlenen aan een bedrijf tegen een 
vergoeding van 307o brengt ook risico's met zich mee. Aan de andere kant is een nutsvoorziening 
voor overheden een belangrijk issue. Bloemendaal zou bij achterwege blijven van positieve
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besluitvorming overigens alleen staan in de AvA. Om verwatering van het aandelenbezit te 
voorkomen wordt voorgesteld om in te schrijven op basis van de 0,3370 bijdrage ^ C 660.000).

Met de kapitaalinjectie aan Stedin zijn rentekosten gemoeid. Deze bedragen jaarlijks op basis van de 
rekenrente van 17o C 6.600. Tegenover deze rentekosten staat een verwacht preferent dividend van 37o, 
zijnde C 19.800, waarvan het onzeker is dat deze opbrengst tegen de opgave van de energietransitie op 
korte termijn zal worden behaald. De financiële effecten zullen worden meegenomen en vertaald in de 
begroting 2022 en zullen gevolgen hebben voor de schuldpositie op de langere termijn. De kaspositie van 
de gemeente is na de verkoop van de aandelen Eneco solide maar door de onderhanden lopende 
investeringen en die in portefeuille zal de gemeente Bloemendaal naar verwachting in de loop van 2022 
nieuwe langlopende geldleningen moeten aangaan. Echter dat is een andere, eigenstandige afweging die 
het onderhavige voorstel niet in de weg hoeft te staan.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
De keuze voor extra kapitaalstorting is aan de individuele gemeente. Ook Heemstede zal die keuze 
moeten maken.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Bloemendaal heeft een maximale termijn van 50 werkdagen om de besluiten te nemen. Deze termijn is 
afgesproken met de Aandeelhouderscommissie op basis van de input uit eerdere toelichtingsbijeenkomsten. 
De 50-dagen-termijn start op 6 april 2021 en sluit op 18 juni 2021.

Om de planning van de algemene ledenvergadering (ALV) op 25 juni te halen, dient in de raadsvergadering 
van 3 juni een besluit te worden genomen.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
Informatiepakket van 15 bijlagen:
Bijlage 1 Akte van uitgifte van aandelen 2021001375
Bijlage 2 Akte van statutenwijziging 2021001376
Bijlage 3 Investeringsovereenkomst 2021001377
Bijlage 4 Intekenbrief 2021001379
Bijlage 5 Bevestigingsbrief AHC-Stedin 2021001380
Bijlage 6 Aandeelhoudersconvenant 2021001381
Bijlage 7 Wijziging reglement AHC 2021001383
Bijlage 8 Volmacht (verkrijger) - Uitgifte aandelen 2021001384
Bijlage 9 Overzicht aanpassingen governance 2021001385
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Bijlage 10 Overzicht voorwaarden preferente aandelen 2021001386
Bijlage 11 A -Brief Voorstel Uitgifte Preferente Aandelen aan Aandeelhouders Stedin 2021001387
Bijlage 12 B - AHC Aanbiedingsbrief Informatiepakket LTF 2021001388
Bijlage 13 Financieel gezond in de energietransitie 2021001390
Bijlage 14 Persbericht LTF 2021001392
Bijlage 15 AHC Advies LTF incl. bijlagen 2021001395
Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding drie stukken 2021001775

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

gemeentesecretaris.


