
 
 

 

 
     Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

      Vrijthof 10 
      5081 CA  Hilvarenbeek 
 
 
Hilvarenbeek, 23 juni 2022. 
 
Betreft: vragen conform art. 44 van het Reglement van Orde, inzake: voorlopig geen nieuwe 
aansluitingen voor bedrijven op Brabants elektriciteitsnet. 
 
 
Geacht college, 
 
Op 8 juni verscheen in het Brabants Dagblad het artikel: ‘Brabants elektriciteitsnet kan de vraag niet 
meer aan: voorlopig geen nieuwe aansluitingen voor bedrijven’. De strekking van dit artikel is dat er 
voorlopig geen nieuwe aansluitingen gerealiseerd kunnen worden voor bedrijven omdat het net de 
vraag niet meer aan kan. Ook voor het opwekken van elektriciteit kunnen bedrijven niet worden 
aangesloten. De VVD is hiervan geschrokken en vraagt zich af wat de invloed van de beschreven 
ontwikkelingen zijn voor diverse plannen die in onze gemeente worden ontwikkeld. 
 
Concreet hebben wij de volgende vragen aan het college: 
 

1) Is het college op de hoogte van het krantenartikel van 8 juni in het Brabants Dagblad? Zo ja, 
welke acties heeft het college naar aanleiding van dit artikel ondernomen?  

2) Wat zijn de gevolgen voor de volgende projecten binnen de gemeente Hilvarenbeek: 
a. Uitbreiding van bedrijventerrein Mierbeek – Noord; 
b. Aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente Hilvarenbeek. 
c. Andere vormen van (grootschalige-) energieopwekkingsinitiatieven binnen onze 

gemeente zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken van 
agrarische- en industriële bedrijven. 

3) Met de ambities met betrekking tot duurzaamheid die de gemeente Hilvarenbeek heeft 
gesteld in het achterhoofd, kan het college garanderen dat aansluitingen voor huishoudens 
en het bouwen van nieuwe woningen niet in gevaar komen, ook als er massaal 
duurzaamheidsinitiatieven worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld het aansluiten van 
warmtepompen of het instaleren van zonnepanelen of het gaan rijden in elektrische auto’s)? 
Zo ja, hoe garandeert het college dit? Zo nee, welke maatregelen neemt het college om de 
duurzaamheidsdoelstellingen te bewerkstelligen? 

4) Welke boodschap heeft het college voor alle Hilvarenbeekse ondernemers en organisaties 
die onder meer hun gebouwen willen en moeten gaan verduurzamen? 

5) Hoe kijkt het college naar de uitvoering van de REKS en specifiek de gevolgen voor de 
gemeente Hilvarenbeek in het licht van eerder genoemd artikel? Welke stappen gaat het 
college ondernemen in regionaal verband om te komen tot een toekomstbestendige 
oplossing. 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de VVD fractie, 
 
W. Vennix      J. Leenhouts 


