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Forse daling uitvalduur Liander

Sterke financiële positie en hogere investeringen
Arnhem, maandag 13 februari 2012 - Netwerkbedrijf Alliander rapporteert over 2011 een
resultaat na belastingen van € 251 miljoen (2010: € 222 miljoen). Gecorrigeerd voor bijzondere
posten is dit € 228 miljoen (2010: € 174 miljoen). De investeringen in de netten nemen toe, van
€ 368 miljoen in 2010 naar € 475 miljoen in 2011. Het eigen vermogen bedraagt € 3,1 miljard, de
solvabiliteit is 47,5 procent. De uitvalduur elektriciteit van netbeheerder Liander is fors
gedaald, van 31,2 minuten in 2010 naar 20,4 minuten in 2011. Deze daling is mede het resultaat
van toepassing van nieuwe technieken en een verbeterprogramma.
Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2011, die Alliander vandaag publiceert. ‘We hebben het afgelopen jaar
meer geïnvesteerd in onze netten. Daarnaast is de uitvalduur fors verlaagd’, aldus bestuursvoorzitter
Peter Molengraaf. ‘De komende jaren zullen de investeringen in onze netten hoger zijn dan
voorgaande jaren. Dat is nodig omdat we de veiligheid en kwaliteit van onze infrastructuur op hoog
niveau willen houden en omdat we de netten voorbereiden op duurzame ontwikkelingen.’
Investeringen en omzet nemen toe
De toename van de investeringen in de netten, die in de eerste helft van 2011 is ingezet, zet verder
door. In 2011 is in totaal € 475 miljoen geïnvesteerd, tegen € 368 miljoen in 2010. Deze stijging is
deels het gevolg van een toename van vervangingsinvesteringen: van € 105 miljoen in 2010 naar €
162 miljoen in 2011. Ook de netto-omzet is toegenomen: van € 1.432 miljoen in 2010 naar € 1.586
miljoen in 2011, voornamelijk als gevolg van gestegen tarieven en de consolidatie van Endinet in de
jaarcijfers van 2011. De bedrijfskosten vallen in 2011 eveneens hoger uit. Deze bedragen nu € 1.297
miljoen, € 109 miljoen meer dan in 2010. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere kosten van
onderhoud en beheer van de netten, een toename van de afschrijvingskosten en de consolidatie van
Endinet. De overheadkosten zijn licht gedaald.
Uitvalduur met een derde omlaag
De uitvalduur van elektriciteit bereikt bij Liander in 2011 het laagste niveau sinds deze wordt gemeten:
20,4 minuten. Dat betekent dat klanten van Liander in 2011 gemiddeld 20,4 minuten geen stroom
hebben gehad. Een daling van 30 procent: over 2010 bedraagt de uitvalduur nog 31,2 minuten. Deze
daling is mede het resultaat van toepassing van nieuwe technieken, zoals het installeren van GSMstoringsverklikkers op cruciale plekken in het net, in combinatie met een verbeterprogramma.
De klanttevredenheid blijft stabiel op een hoog niveau. Onder particuliere klanten van Liander staat
deze nu op 92 procent (2010: 91 procent). Onder klanten in het zakelijke segment is de tevredenheid
89 procent (2010: 87 procent).
Duurzame energievoorziening steeds dichterbij
De energiewereld is ingrijpend aan het veranderen. Alliander bereidt zijn netten voor op verdere
duurzame ontwikkelingen. In 2011 is het besluit genomen om tot en met 2018 jaarlijks € 15 miljoen te
investeren in de digitalisering van circa 300 verdeelstations. Hierdoor krijgt Liander onder meer beter
inzicht in de kwaliteit van de spanning op de netten. Dat is nodig als steeds meer klanten zelf stroom
gaan opwekken en aan het net gaan terugleveren, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. In
2011 zijn 29 van deze belangrijke knooppunten van dit nieuwe digitale systeem voorzien. Ook start in
2012 de kleinschalige uitrol van de slimme meter in Nederland. Slimme meters worden dan
aangeboden in nieuwbouw, bij renovatie en reguliere vervanging en op aanvraag van individuele
klanten.

Landelijk netwerk snellaadpunten
Alliander neemt in 2011 deel aan een nieuw initiatief voor een landelijk netwerk van snellaadpunten
voor elektrische auto’s. Bij een snellaadpunt kan een auto binnen een half uur worden opgeladen,
waar dat bij een gewoon laadpunt 6 tot 8 uur duurt. Alliander vergroent ook zijn eigen wagenpark: eind
2011 heeft Alliander 42 elektrische auto’s in gebruik en is daarmee een van de grootste gebruikers
van elektrische auto’s van Nederland. Verder krijgt Liander steeds meer aanvragen voor het invoeden
van groen gas in het gasnet. Groen gas is biogas dat is opgewerkt naar aardgaskwaliteit. In 2011 is in
Hoofddorp een eerste invoedpunt op het net van Liander geopend. Het groene gas dat hier wordt
gemaakt, komt geheel uit gft-afval.
Over Alliander
Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet
en Liandon. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet
distribueren elektriciteit naar 3,1 miljoen klanten en gas naar 2,7 miljoen klanten in ruim een derde van
Nederland. Liander en Endinet verzorgen het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van hun
netten in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en NoordBrabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energieinfrastructuren.

Voor meer informatie:
Alliander, Woordvoering & PA, Carlo van der Borgt, woordvoerder
Telefoon: 026 844 22 66, e-mail: woordvoering@alliander.com

