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Geachte raads- en burgerleden,
Elektriciteitsnetwerk in Brabant en Limburg bereikt maximale capaciteit
In week 23 (8 juni) hebben de netwerkbeheerders TenneT en Enexis aangegeven dat de
maximale capaciteit van het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincies Brabant en
Limburg is bereikt. Dit betekent dat vanaf 9 juni zogenaamde ‘grootverbruikers’ in beide
provincies geen nieuwe aansluiting meer kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Ook
kunnen bestaande grootverbruikers vanaf die datum geen zwaardere aansluiting meer krijgen.
Tegelijkertijd kunnen grootschalige zon- en windprojecten vanaf 9 juni niet langer op het
netwerk worden aangesloten.
Dit laatste gold al voor gemeente Boekel, omdat onze gemeente behoort tot het
voorzieningsgebied van het HS/MS- station dat staat in gemeente Uden. Dit specifieke HS/MSstation had al langer een ‘stop’ op teruglevering op het netwerk, door opwekkers met een
grootverbruikersaansluiting. Het niet kunnen terugleveren op het netwerk (bij
grootverbruikersaansluiting) is voor gemeente Boekel daardoor geen nieuw probleem, maar
nog steeds een groot en vervelend probleem. Het niet meer kunnen afnemen van stroom door
nieuwe grootverbruikers is daar nu per vandaag als probleem bijgekomen, voor de bedrijven in
gemeente Boekel en daarbuiten.
Dit bericht van Tennet en Enexis baart ons zorgen. We hebben bij Enexis alsook bij de
Provincie en het Rijk erop aangedrongen om snel tot oplossingen te komen om de capaciteit te
verruimen. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het netwerk. Uiteindelijk zullen bedrijven
die zich hier willen vestigen, alsook de zonnevelden en eventuele windmolens worden
aangesloten. Het gaat niet om de vraag óf deze bedrijven en projecten kunnen worden
aangesloten, maar wanneer.
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Hoe komt dit?
In de provincies Limburg en Brabant is sprake van sterk gestegen vraag naar elektriciteit. Dit
wordt veroorzaakt door een snelle toename van onder meer warmtepompen, laadpalen, nieuwe
woningen, bedrijven en elektrificatie van de industrie. Hierdoor is maximale capaciteit van het
landelijk hoogspanningsnet van TenneT op een aantal plekken in Brabant en Limburg versneld
bereikt.
Waarom gaat zo’n groot gebied op slot?
Het komt omdat het regionale hoogspanningsnet onderling sterk verbonden is en daardoor
kunnen energiestromen tegelijkertijd op sommige plekken voor overbelasting zorgen. TenneT
gaat dit oplossen door het netwerk de komende jaren op te knippen in meerdere stukken, zodat
de elektriciteit beter kan worden verdeeld. Dit opknippen vindt plaats naast de benodigde
investeringen in het netwerk. Deze investeringen zijn bovenal hoognodig.
Wat betekent dit?
Geen gevolgen voor bestaande en nieuwe woningen
Bovenstaande maatregel geldt uitsluitend voor grootverbruikers en grootschalige opwek.
Particulieren met een kleinverbruikers aansluiting (gebruikelijk bij een woning of klein
kantoorpand) die zonnepanelen op hun dak willen leggen kunnen de opgewekte zonnestroom
blijven terugleveren aan het net. Ook heeft deze maatregel geen gevolgen voor
nieuwbouwprojecten; nieuwe woningen kunnen nog gewoon op het netwerk aangesloten
worden. Woningen hebben namelijk een kleinverbruikersaansluiting.
Gevolgen voor (nieuwe) bedrijven
Bestaande bedrijven met een aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère (‘grootverbruikers’) krijgen
voorlopig geen extra of zwaardere aansluiting. Ook bedrijven die zich in Brabant willen vestigen
en een grootverbruikersaansluiting nodig hebben, krijgen deze voorlopig niet. Uitzondering is
een bedrijf dat zich vestigt in een bedrijfspand met een bestaande grootverbruikersaansluiting.
Wat gebeurt er nu?
De komende jaren wordt hard gewerkt aan en fors geïnvesteerd in uitbreiding van het netwerk.
Zoals hiervoor al aangegeven zullen uiteindelijk alle bedrijven die zich hier willen vestigen, alle
eventuele zoninitiatieven en alle eventueel voorziene windmolens kunnen worden aangesloten.
Het gaat er dus niet om de vraag óf deze projecten kunnen worden aangesloten (indien ze in de
pijplijn zitten), maar wanneer. Om op deze vraag een antwoord te krijgen gaan we de komende
periode als gemeente, samen met de provincie en de regio, in gesprek met TenneT en Enexis.
Wij blijven aandringen op oplossingen en vinden de ontstane situatie onacceptabel gezien de
ambities die wij samen met de provincie en het Rijk hebben als het gaat om de Energietransitie.
We brengen de consequenties nader in beeld en ook de mogelijke oplossingen. En delen
nieuwe informatie en nieuwe ontwikkelingen spoedig met u, de gemeenteraad.
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