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Geachte heren Vennix en Leenhouts, 
 
 
Op 23 juni 2022 heeft u ons heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over aansluitingen op 
het Brabants elektriciteitsnet conform artikel 44 van het Reglement van orde. Hierover berichten 
wij u als volgt. 
 
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? 
Ja. Wij hebben contact gezocht met Tennet en Enexis over de status van diverse ontwikkelingen 
in Hilvarenbeek. Daarnaast hebben wij navraag gedaan over de status van eigen gemeentelijke 
ontwikkelingen bij de projectleiders.   
 
2) Wat zijn de gevolgen voor de volgende projecten binnen de gemeente Hilvarenbeek:   
a. Uitbreiding van bedrijventerrein Mierbeek – Noord. 
Voor de uitbreidingen van Mierbeek Noord en Slibbroek Noord zijn nog geen offertes 
uitgevraagd.  Wanneer hier een verzoek toe wordt gedaan vallen deze onder de categorie 4.....   
Voor Mierbeek Noord zou een eigen opwekvoorziening met eigen opslag zonder dus een 
aansluiting op het net mogelijk een oplossing kunnen bieden.  
 
b. Aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente Hilvarenbeek.  
De zonneparken hebben in de vergunningsfasen al aangegeven overeenstemming te hebben met 
de netbeheerder over aansluitingen.  
 
 c. Andere vormen van (grootschalige-) energieopwekkingsinitiatieven binnen onze gemeente 
zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken van agrarische- en industriële 
bedrijven. 
Als voor de energieopwekking een zwaardere aansluiting is vereist dan 3x80a en die niet al 
aanwezig is is daar nu geen mogelijkheid toe.  
 
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 
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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? 
 
Ja. Aansluitingen voor woningbouw worden door Enexis gegarandeerd. Op vragen daarover is het 
volgende vermeld.  

Uitgangspunt is dat we kleinverbruikers (dus woningen) blijven aansluiten en hiervoor altijd ruimte 
reserveren op ons net. Gerelateerde GV-aansluitingen voor collectieve voorzieningen zoals 
warmtesystemen (WKO), liften, tijdelijke bouwaansluitingen, e.d. worden daarbij meegenomen en 
krijgen dus een aansluiting.  

Voor andere voorzieningen in een woongebied die een GV-aansluiting nodig hebben (winkelpand, 
bioscoop, school, e.d.) is helaas géén transportcapaciteit beschikbaar.   

Beide punten zijn in Netbeheer Nederland verband afgesproken, dus alle netbeheerders moeten 
hierop hetzelfde beleid voeren. 

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

Energiebesparende maatregelen zonder dat daar een verzwaring van de energieaansluiting van 
boven de 3x80a nodig is kan nog altijd.  Isoleren,  overstappen op energiezuiniger apparaten kan 
zondermeer. Wilt u maatregelen nemen met energieopwekking en eventuele opslag laat u dan goed 
informeren door uw installateur wat de gevolgen kunnen zijn voor uw aansluiting.  

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.  

Deze mededeling is natuurlijk een grote tegenvaller op de Regionale Energie en Klimaat Strategie 
die we nastreven. In de transitievisie warmte richten wij ons vooral op het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Het nemen van energiebesparende maatregelen lijkt in de 
meeste gevallen gewoon mogelijk zonder daar de aansluitingen voor te hoeven verzwaren zeker 
bij woningbouw. Enexis en Tennet zijn nu bezig met het onderzoeken van korte en langere 
termijnmaatregelen (netwerkcongestie en het anders inrichten van het hoogspanningsnet) die 
soelaas moeten gaan bieden aan de ontstane situatie ook voor de uitvoering van de REKS. We 
informeren uw raad indien er nieuwe ontwikkelingen zijn 
Vanuit de provincies Brabant en Limburg en de 6 regio's is er al een brief uitgegaan naar de 
minister waarin wordt opgeroepen een aantal maatregelen te nemen (zie bijlage). Binnen de 
REKS volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. De gemeente Hilvarenbeek faciliteert waar 
mogelijk om voortgang in het de ontwikkelingen te houden. 
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