
Motie plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk 

Overwegende dat: 

• Er in november 2021 een motie is aangenomen door de leden van de VNG

inzake het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet;

• In de motie werd opgeroepen om binnen 6 maanden te komen tot een plan van

aanpak om dit probleem te kanaliseren;

• In het afgelopen half jaar het capaciteitsprobleem verder is vergroot doordat er

in grote delen van het land intussen ook een stop dreigt op extra afname van

elektriciteit (en dus niet alleen op teruglevering van duurzame energie);

• Netbeheerder Tennet op 9 juni heeft laten weten dat er (voorlopig) in de

provincies Noord-Brabant en Limburg geen nieuwe of verzwaarde aansluitingen

voor zowel afname als teruglevering van elektriciteit meer mogelijk zijn;

• De realisatie van nieuwe bedrijven, maar ook uitbreidingen of verduurzaming

van bestaande bedrijven met een grootverbruiksaansluiting, vanwege de

netcapaciteit in steeds meer regio’s niet meer mogelijk is;

• Daarmee ook de economische ontwikkeling van regio’s in gevaar komt en de

gevolgen verder strekken dan alleen de verduurzamingsopgave.

Verzoekt het bestuur van de VNG: 

• De Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat te

wijzen op de nieuw ontstane probleemsituatie, waarin er naast teruglevering in

steeds meer delen van het land ook problemen zijn met nieuwe aansluitingen

voor afname van elektriciteit;

• De Minister voor Klimaat en Energie, de Minister van Economische Zaken en de

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening te verzoeken om de

probleemanalyse te verbreden en ook onderzoek te doen naar de gevolgen

hiervan op de economie, de woningbouwopgave én op de verduurzaming van

bestaande woningen, bedrijven en bedrijventerreinen;

• De reeds lopende inzet uit te breiden, waarin ook versneld wordt toegewerkt

naar oplossingen voor de afname-problematiek.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de gemeente Veldhoven, 

Burgemeester  Wethouder duurzaamheid 

Marcel Delhez  Marielle Giesbertz 



Bijlage bij motie plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk 

Lijst van gemeenten die de motie ondersteunen: 

• Son en Breugel
• Maasgouw
• Waalre
• Best
• Roerdalen
• Horst aan de Maas
• Peel en Maas
• Mook en Middelaar
• Weert
• Peel en Maas
• Nederweert
• Helmond
• Eindhoven
• Geldrop Mierlo
• Nuenen
• Leudal
• Oirschot

Daarnaast wordt de motie ondersteunt door de stuurgroep van de Regionale 
Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven. 


