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Betreft: Art. 43 vragen: Limburgs stroomnetwerk vol 

 

Geacht College, 

 

Op woensdag 08 juni 2022 kopt de NOS “Stroomnetwerk Limburg en N-Brabant vol: nieuwe bedrijven 

niet aangesloten”. In dit artikel wordt gerefereerd naar de voorlopige stop op nieuwe bedrijven die een 

elektriciteitsaansluiting aanvragen, die door landelijk netbeheerder Tennet is ingesteld, in verband met 

een tekort aan ruimte op het elektriciteitsnet. 

 

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college: 

 

1. Bent u bekend met dit besluit van netbeheerder Tennet? Zo ja, wanneer bent u van dit besluit 

op de hoogte gesteld? 

 

Vanuit verschillende hoeken krijgt onze fractie signalen dat dit besluit verderstrekkende gevolgen 

heeft dan in het NOS artikel gesteld wordt. Er wordt hierbij specifiek zorg uitgesproken voor 

elektriciteitsaansluitingen in te realiseren nieuwbouw, waaronder flatgebouwen (vanwege de 

benodigde centrale elektriciteitsaansluiting), maar ook de aansluitingen voor scholen, supermarkten, 

allerhande MKB enzovoorts.  

 

2. Heeft uw college in beeld welke (mogelijke) gevolgen dit besluit heeft voor particulieren in de 

gemeente Roermond? Ziet u hierin mogelijke knelpunten (ontstaan)? 

3. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling specifiek voor de toekomstige woningbouw, in geval 

van kleinschalige woningbouw en bij de aanleg van een nieuwe woonwijk?  

4. Heeft uw college in beeld welke (mogelijke) gevolgen dit besluit heeft voor de huidige 

industriële sector (waaronder het MKB) en voor toekomstige bedrijven die zich in de 

gemeente Roermond willen vestigen? Ziet u hierin mogelijke knelpunten (ontstaan)? 

5. Indien u knelpunten ziet (ontstaan), kunt u van deze knelpunten/gevolgen en bijbehorende 

omvang een inventarisatie doen toekomen aan onze raad? 

6. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor de uitvoering van de regionale/lokale 

energietransitie?  

 

Alvast bedankt voor de beantwoording van onze vragen.  

 

Namens de fractie van D66 in de Roermond Gemeenteraad, 

 

Michael Kalthoff  

Laura Tegels  

https://nos.nl/l/2431946
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