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Onderwerp  

Transportschaarste en aansluiting op elektriciteitsnet 
 

Inleiding 

Tennet en Enexis hebben recent aangegeven geen nieuwe aansluitingen te kunnen aansluiten op 
het elektriciteitsnet. U bent daar over geïnformeerd met een raadsinformatiebrief van de raden 
van Hart van Brabant.  

Kennisnemen van 

De gevolgen die de transportschaarste heeft voor onze gemeente. 

Informatie 

Woningbouw blijft aangesloten worden.  

Enexis heeft aangegeven dat het uitgangspunt is dat ze kleinverbruikers (dus woningen) blijven 
aansluiten en hiervoor altijd ruimte reserveren op hun net. Gerelateerde GrootVerbruikers (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.   

Nieuwe aansluitingen hebben verschillenden statussen. 

Nieuwe aansluitwensen worden in 4 categorieën ingedeeld:   
1: Offerte uitgebracht door Enexis en ondertekend --> het project dat bij deze offerte hoort wordt 
gewoon uitgevoerd door Enexis 
2: Offerte uitgebracht en nog niet ondertekend door aanvrager  --> De klant kan deze offerte 
ondertekend retour zenden, mits vóór afloop van de offertetermijn. Deze opdracht wordt 
uitgevoerd door Enexis 
3: Offerte aangevraagd maar nog niet uitgebracht door Enexis --> Deze klant krijgt géén offerte 
meer van Enexis, project komt ‘op hold’ te staan. Klant kan wel een offerte aanvragen die in 
categorie 4 valt. 
4: Nog geen offerte aangevraagd --> deze klant krijgt geen offerte meer mét transportcapaciteit 
maar kan wel een ‘0 kW’-offerte aanvragen. Als de klant de aansluiting vervolgens alvast laat 
plaatsen, heeft deze klant voorrang wanneer er weer transportcapaciteit beschikbaar komt t.b.v. 
nieuwe aanvragen/aansluitingen. 
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De vier verleende zonneparken worden aangesloten. De vier zonneparken hebben tijdens de 
vergunningprocedures al aangegeven met de netbeheerder afspraken te hebben gemaakt over 
aansluitingen.  
 
Uitbreidingen van bedrijventerreinen zijn nog niet aangevraagd.  
Voor de uitbreidingen op de bedrijventerreinen  Mierbeek Noord en Slibbroek Noord zijn nog 
geen offertes uitgebracht. Voor deze uitbreidingen vallen de aanvragen daarmee onder de  
aangegeven categorie 4.  
 

Vervolg 

Door Tennet en Enexis is aangeven nu te onderzoeken welke korte termijnmaatregelen mogelijk 
zijn.  
Onderzocht wordt of het mogelijk is afspraken te maken met grootverbruikers over 
netwerkcongestie. Het op andere momenten gaan afnemen van capaciteit.    
Daarnaast wordt een plan uitgewerkt om in Brabant te gaan werken met vijf deelgebieden met 
iedereen eigen koppeling met het landelijke hoogspanningsnet in plaats van één regionaal 
hoogspanningsnet.  

Communicatie   

n.v.t. 
 

Bijlagen 

geen 
 


