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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

De bevoegdheden tussen/verantwoordelijkheden van gemeenten, provincie en rijk zijn op het
financiële vlak bij de energietransitie nog niet voldoende concreet gemaakt.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

U heeft de afgelopen weken ongetwijfeld in de pers artikelen gelezen waarin Alliander en Enexis
aankondigen met hun aandeelhouders in gesprek te gaan over de gevolgen van de versnelde
energietransitie. Diezelfde situatie/kwestie is ook bij onze deelneming Stedin aan de orde.
Informatiebrief Stedin
Bijgaand sturen wij u ter kennisname de informatiebrief van Stedin. Als lid van de
aandeelhouderscommissie houdt Dordrecht vast aan het belang van spoedig nader overleg met de
rijksoverheid; bij voorkeur samen met aandeelhouders van andere netbeheerders.
Wat is de te delen informatie?

Energietransitie kost veel geld: netbeheerders en de aandeelhouders betalen momenteel de
rekening
Kern van het probleem is dat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende zijn toegesneden op de
gevolgen van versnelde transitie. De huidige systematiek gaat uit van reguliere vervanging van
bestaande kabels en leidingen en de gebruikelijke uitbreidingen. Bij dit soort goed calculeerbare
projecten dient Stedin de investeringslasten 2 jaar voor eigen rekening te nemen alvorens deze
mogen worden verdisconteerd in tarieven. Dit is een systeem wat decennia goed werkte. Maar dat
is eindigend als voortijdig investeringen moeten worden gedaan in verzwaring van kabels en
alternatieven moeten worden geboden voor verwarming op gas. In het splitsingplan van de oude
Eneco Holding, waarbij Stedin los kwam te staan van de productie- en handelsactiviteiten, was nog
niemand bekend met de latere rijksbesluiten met betrekking tot (het tempo van) "van gas af."
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Niet alleen de eigen investeringslasten van Stedin spelen een rol. Staatsdeelneming Tennet als
beheerder van het hoofdnet berekent haar eigen versnelde investeringen óók door, naar regionale
netbeheerders. En die omvang was door Stedin niet voorzien. Wij sluiten niet uit dat het hierbij
niet eindigt. Tennet zal verder gaan met verduurzamen. Het toezichthoudende ACM staat niet toe
dat deze lasten alsnog direct in tarieven mogen worden doorberekend en compliceert nog eens
verder door slechts een extreem lage (korte termijn) rekenrente bij langdurige investeringen toe te
staan. Deze methodiek is naar onze mening onvoldoende toekomstbestendig.
Transitie beslaat niet alleen het eigen aandeelhoudersoebied
Een aandachtspunt dat Stedin ook benoemt is dat haar verzorgingsgebied veel groter is dan het
gebied van de aandeelhouders. Door eerdere verkopen door gemeenten verzorgt Stedin ook
gebieden in de regio Utrecht en de hele provincie Zeeland. Aandeelhoudende gemeenten kunnen
echter bij gebrek aan lokaal belang bezwaarlijk "zomaar" de transitiegevolgen van deze gemeenten
overnemen.

Gevolgen voor Dordrecht
Voor de langere termijn kunnen wij die nu nog niet goed bepalen omdat de werkgroep LTF (zie
daartoe de informatiebrief) nog met onderzoek bezig is en daarna nadere besluitvorming nodig is;
mogelijk ook bij gemeenteraden. Uiteraard zullen wij u van "mijlpalen" op de hoogte houden, als er
geen nadere raadsbesluiten te nemen zijn.
Bovendien moeten de regionale energiestrategieën overal nog worden vastgesteld. En is daarnaast
de vraag wat de rijksoverheid gaat doen/wat de "uitgestoken hand" bij deze gezamenlijke
verantwoordelijkheid gaat worden.

Voor 2021 is het beeld echter helder: de wet- en regelgeving die in 2020 geldt zal dit hele jaar niet
meer veranderen en dat betekent dat Stedin voor dat jaar rekening houdt met een netto-resultaat
van ongeveer € 32 miljoen. Bij een 50% uitbetaling via dividend - het uitgangspunt van het
geldende dividendbeleid - betekent dat de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen ontvangt. Dat is € 3,5
miljoen minder dan geraamd. Wij zullen dit effect betrekken bij de kadernota 2021. Wij gaan er
verder vanuit dat het huidige niveau van dividend vanaf 2022 ad € 5 miljoen per jaar niet
houdbaar is en eveneens betrokken moet worden bij de kadernota 2021.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Zie hierboven.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Dekking: nader te bepalen bij kadernota 2021.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Niet van toepassing.
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