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Onderwerp Brief AHC Stedin tariefvoorstel Tennet
Portefeuillehouder Nicole Mulder

Woensdag 30 oktober jl werd van de Aandeelhouderscommissie Stedin (AHC) een brief 
ontvangen waarin wordt ingegaan op de tariefverhoging van de landelijke netbeheerder 
Tennet die per 1 januari 2020 bij de regionale netbeheerders zoals Stedin in rekening zullen 
worden gebracht. Het betreft een forse tariefverhoging die Stedin volgens de huidige 
reguleringssystematiek pas over twee jaar bij de eigen gebruikers in rekening zal kunnen 
brengen. Voor die tijd zal Stedin ter overbrugging deze kosten zelf moeten dragen. Dit 
betekent dat het bedrijfsresultaat over 2020 en 2021 naar verwachting fors zal dalen en dat 
er in 2021 en 2022 waarschijnlijk niet of nauwelijks dividend kan worden uitgekeerd. 

De AHC is door Stedin geïnformeerd over het tariefvoorstel van Tennet, dat direct lijkt voort 
te komen uit de huidige reguleringssystematiek. Stedin heeft zelf al een verzoek tot wijziging 
van de eigen tarieven bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingediend, 
ten einde deze tariefsverhoging al in 2020 zo veel mogelijk door te kunnen belasten aan de 
consument. Ook voert Stedin (al enige tijd) met de andere netbeheerders een lobby om het 
reguleringskader te verbeteren. 

Hoewel de resultaten hiervan nog moeten worden afgewacht en de uitkomst nog onbekend 
is, wil het college uw raad met dit bericht informeren over deze ontwikkeling. Een eventueel 
wegvallen van dividendinkomsten Stedin in 2021 en 2022 zal immers een merkbaar negatief 
effect hebben op de begroting. In de Heemsteedse (meerjaren)begroting is rekening 
gehouden met een dividenduitkering Stedin van € 437.500. Opgemerkt wordt dat het 
tariefvoorstel 2020 van Tennet geen effect heeft op de dividenduitkering van Stedin in 2020, 
omdat die gebaseerd is op het resultaat over 2019.

Vanuit de AHC Stedin willen wij als aandeelhoudende gemeenten op korte termijn contact 
leggen met de aandeelhouders van de andere regionale netbeheerders om samen invloed 
uit te oefenen op relevante instanties, zoals de ACM, het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat, de VNG en de Tweede Kamer. Een belangrijk onderdeel van de lobby zal 
immers moeten zijn dat de lasten van de energietransitie door de rijksoverheid 
weloverwogen moeten worden verdeeld, en niet op grond van een systematiek die in het 
verleden werkbaar was nu ineens, voor dit gedeelte, op de inwoners van de 
aandeelhoudende gemeenten worden verhaald. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.


