
From: Johan Hermans 

Sent: donderdag 20 februari 2014 11:58:10 

To: Gemeente; Gemeente Apeldoorn; Gemeente Barneveld; Gemeente 

Berkelland; Gemeente Bronckhorst; Info Doesburg; Gemeente Doetinchem; 

Gemeente Duiven; Gemeente Elburg; Gemeente Ermelo; Gemeente 

Geldermalsen; Gemeente Harderwijk; Gemeente Hattem; Gemeente Lochem; 

Gemeente Montferland; Gemeente Nijkerk; Gemeente Nunspeet; Gemeente 

Oldebroek; Gemeente Oost Gelre; info Oude IJsselstreek; Gemeente Putten; 

Gemeente Rheden; Gemeente Westervoort; Gemeente Winterswijk; 

Gemeente Zevenaar; Gemeente Zutphen 

Cc:  

Subject:  Aandeelhouder Alliander 

 

Geachte Gemeente raad. 
 
Ik richt mij tot u omdat uw gemeente aandeelhouder van Alliander is en gelegen is in de 
provincie Gelderland. 
 
Reeds enige jaren richt ik mij tot de Provincie Gelderland m.b.t tot naar mijn mening 
onjuiste invulling van het aandeelhouderschap van Nuon en nu Alliander. 
 
Mijn insteek hierbij is dat de stakeholders  ( klanten, medewerkers, omgeving en 
aandeelhouders) zich op een evenwichtige wijze ontwikkelen. 
 
In de tijd van NUON heeft deze evenwichtige ontwikkeling niet plaats gevonden. De 
winst en daarmee het dividend voor Gelderland is gestegen van 43 miljoen Euro in 
2003 tot 185 miljoen euro in 2007. 
 
  
 
Vanaf de vorming van Alliander in 2009 heb ik aan de provincie gevraagd zich te 
bezinnen op haar rol als aandeelhouder van een bedrijf waar de klanten geen vrije 
keus hebben. 
 
Ook nu heb ik moeten constateren dat de blik van de provincie meer gericht is op het 
financiele resultaat, lees dividend, dan de tarieven  die de gebonden klanten moeten 
betalen.  
 
Voor het gemak verwijs ik u naar mijn brieven die te vinden zijn in het Staten Informatie 
Systeem  (SIS) van de provincie onder de zoekteksten NUON,Alliander,Liander of 
Hermans. 
 
  
 
Nu Alliander haar nieuwe Strategische koers wil bespreken/vaststellen in de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders op 2 april 2014 is het van belang dat u kennis neemt 



van deze Strategische koers. 
 
Gezien de importantie van deze koers wijziging voor alle stakeholders is een gedegen 
overleg in uw gemeente dringend gewenst. 
 
Ik wil mij  (nog) geen oordeel over de koers aanmatigen maar heb wel in de vorm van 
twee brieven een aantal opmerkingen aan Provinciale Staten doen toekomen. 
 
Deze brieven heb ik als bijlage bij deze mail gesloten. 
 
  
 
Ik hoop dat mijn opmerkingen u helpen bij uw besluitvorming over deze zaak. 
 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Johan Hermans 
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