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 Betreft: Update Lange termijnfinanciering- deelname Staat in Stedin 
  

Geachte raadsleden, 

 

Hierbij ontvangt u een update inclusief 4 bijlagen met betrekking tot het dossier Lange termijnfinanciering 

van de regionale netwerkbedrijven. In ons geval betreft het Stedin die een acute kapitaalbehoefte heeft 

om de energietransitie, woningbouw en leveringszekerheid binnen het verzorgingsgebied van Stedin te 

kunnen realiseren en in stand te houden.  

 

De afgelopen maanden hebben Stedin en de Aandeelhouderscommissie gesprekken gevoerd met het 

Rijk over een mogelijke participatie van het Rijk en onder welke voorwaarden dit kan worden uitgewerkt. 

Daarnaast wordt ook actief ingezet op deelname van nog niet-aandeelhoudende gemeenten en 

provincies binnen het verzorgingsgebied van Stedin.       

 

Inmiddels is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de Staat en de drie netwerkbedrijven. Dat 

resultaat is neergelegd in een Afsprakenkader. Stedin en de andere netwerkbedrijven willen dat kader 

met de Staat ondertekenen als de bestaande aandeelhouders daarmee voorafgaand instemmen. Ons 

college heeft besloten om hiermee akkoord te gaan, als eerste stap naar de verdere uitwerking in een 

Participatieovereenkomst met het Rijk. Hierin wordt duidelijk welke impact een (aandelen-)deelname van 

de Staat heeft voor de ‘zittende’ aandeelhouders. Bijvoorbeeld als het gaat om zeggenschap, verwatering 

van het aandelenbelang, waardering van het kapitaal en uiteindelijk de prijs per aandeel. Inzichtelijk wordt 

welk belang de Staat verwerft ten opzichte van een eventuele storting van € 500 miljoen (gelijk aan het 

budgettair mandaat uit de Miljoenennota) en het dividendbeleid. In de besluitvorming van de 

Participatieovereenkomst zullen wij u als gemeenteraad de komende maanden betrekken. Gestreefd 

wordt naar een definitieve gezamenlijke besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van Stedin van juli 2023.  

 

  



 

2 
 

Vervolg 

Uw gemeenteraad wordt betrokken in de definitieve uitwerking van de deelname van de Staat waarbij we 

de gevolgen voor onze gemeente in beeld brengen. Het beoogde tijdspad is voorlopig als volgt: 

 

17 maart 2023  Concept onderhandelingsakkoord Rijk-Stedin 

Uiterlijk 10 april 2023 Gemeente ontvangt definitieve stukken onderhandelingsakkoord 

Half april 2023   Voorgenomen collegebesluit  

Half april 2023  Versturen naar gemeenteraad voor wensen en bedenkingen 

11 mei 2023   Commissiebehandeling  

25 mei 2023  Behandeling wensen en bedenkingen in gemeenteraad 

Half juni 2023   Definitief collegebesluit na geuite wensen en bedenkingen 

Juli 2023  Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin 

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

 

  

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. AHC brief update Stedin 

2. Kamerbrief Financiering regionale netwerkbedrijven 

3. Kamerbrief Afsprakenkader Kapitaalbehoefte Regionale Netwerkbedrijven 

4. Samenvatting Afsprakenkader Rijk-Netbeheerders 


