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Geachte heer, mevrouw Mevr. de Jongh, 
 
Op 18 oktober jl. heeft de fractie van VVD Bergen het college vragen conform art. 51 
Reglement van Orde (RvO) gesteld over het stroomnetwerk van Liander. De VVD verwijst 
daarbij naar een artikel in het Noordhollands Dagblad van 16 september over de beschikbare 
capaciteit van het stroomnetwerk.  
 
In het betreffende artikel wordt aangegeven dat de capaciteit van het stroomnetwerk in 
Noord-Holland volledig wordt benut, waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe 
aansluitingen van grootverbruikers. U heeft als VVD fractie een aantal vragen aan ons 
college gesteld.  
 
Onderstaand vindt u de vragen en de bijbehorende antwoorden. 
 

1. Kan het college inzicht geven of bovengenoemde situatie leidt tot 
aansluitproblemen voor bedrijven op de industrieterreinen op bijvoorbeeld de 
Weidjes)? 
Liander kijkt per aanvraag wat de mogelijkheden zijn en is ook al bezig met 
alternatieve (tijdelijke) oplossingen om ervoor te zorgen dat er in alle gemeenten die 
worden getroffen, zo min mogelijk bedrijven getroffen worden. Liander heeft op 
Transportcapaciteit in Noord-Holland | Liander aangegeven waar de knelpunten in de 
regio zijn. 
 

2. Heeft de situatie met Liander gevolgen voor grote woningbouwprojecten zoals 
het Watertorenterrein, Delversduin en het BSV terrein? 
Liander heeft aangegeven dat de situatie vooralsnog geen gevolgen heeft voor de 
woningbouw. Er wordt wel in kaart gebracht wat de woningbouwontwikkelingen de 
komende jaren zijn in de gemeente Bergen en hoe zich dat verhoudt tot de 
netcapaciteit. 
 

3. In het Noordhollands Dagblad van 17 september laat directeur Thijs Pennink 
van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord weten dat er nu al bedrijven 
afhaken vanwege de capaciteitsproblemen. Kan het college aangeven of dit 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210915_6413122
https://www.liander.nl/transportcapaciteit/noord-holland/?ref=21175
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bedrijven waren die zich in onze gemeente wilden vestigen en zo ja, hoeveel 
werkgelegenheid er mogelijk mee gemoeid was?  
Bedrijven die op dit moment op zoek zijn naar ruimte en hiervoor het 
Ontwikkelingsbedrijf of Agentschap NL benaderen hebben hun blik niet specifiek op 
afzonderlijke gemeenten gericht maar kijken naar de vestigingsmogelijkheden op 
landelijk en regionaal niveau.  
 

4. Kunt u aangeven wat op de korte, middellange en lange termijn de gevolgen 
zijn van dit besluit voor het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen dan wel 
voor de woningbouwprogramma’s in onze gemeente? 
De gevolgen hiervan kunnen wij nog niet aangeven en is op dit moment onderwerp 
van onderzoek van Liander. Ook wordt onderzocht of er andere slimme oplossingen 
zijn om de vraag naar extra capaciteit zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen. 
Transportbeperking kan bijvoorbeeld een oplossing zijn. Het ‘op slot gooien’ is het 
uiterste scenario.  
Zie voor nadere informatie over dit onderzoek bijgevoegde Q&A_OS Oterleek 
Schagen.  
Liander heeft aangegeven dat dit de aansluitingen van woningbouw vooralsnog niet 
raakt. Er is rekening gehouden met woningbouwprojecten die bij de provincie in 
https://www.plancapaciteit.nl/ zijn aangemeld. 
 
Via de volgende link kunt u de actuele stand van zaken zien m.b.t. de knelpunten op 
het elektriciteitsnet:  https://www.liander.nl/nieuws/2021/09/16/nieuwe-knelpunten-op-
het-elektriciteitsnet-noord-holland.  
 
Daarnaast is onlangs de Taskforce Energie-infrastructuur opgericht. Binnen de 
Taskforce werken de Provincie Noord-Holland, Tennet en Liander samen aan de 
uitbreiding en verzwaring van de energie-infrastructuur in Noord-Holland. De 
Taskforce werkt onder meer aan een aanpak voor het programmeren van grote 
opgaven, zoals de zoekgebieden uit de RES. Ook biedt de Taskforce hulp bij (korte 
termijn) netcongestie-vraagstukken uit de regio’s. 
 

5. Kunt u aangeven in hoeverre de implementatie van de RES on hold komt te 
staan door kan gaan door de problematiek rondom het net? 
Dit is lastig te zeggen. Op basis van de net-impactanalyse die Liander voor de RES 
1.0 opstelde gaat men uit van een tekort tegen 2030. De Provincie Noord-Holland, 
Liander en Tennet hebben daarom een Taskforce Energie-infrastructuur Noord-
Holland opgezet om hier meer inzicht in te verkrijgen en ervoor te zorgen dat er op 
korte termijn (tot 2028) projecten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. In 2022 
voert Liander op basis van de huidige ambitie wederom een net-impactanalyse uit die 
nieuw inzicht geeft in hoeverre de netcapaciteitsproblemen qua teruglevering impact 
hebben op de RES ambities van de gemeente Bergen. 

  

https://www.plancapaciteit.nl/
https://www.liander.nl/nieuws/2021/09/16/nieuwe-knelpunten-op-het-elektriciteitsnet-noord-holland
https://www.liander.nl/nieuws/2021/09/16/nieuwe-knelpunten-op-het-elektriciteitsnet-noord-holland
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6. Welke actie gaat het College van Bergen op korte termijn nemen om het slot, 

dat nu op het elektriciteitsnetwerk zit, eraf te halen? 
Wij zijn doorlopend in gesprek met Liander. Bijvoorbeeld als bestuurlijk 
vertegenwoordiger van de regio Alkmaar in de stuurgroep RES NHN waar Liander 
ook deel van uitmaakt. Ook worden 1 op 1 gesprekken gevoerd, zowel bestuurlijk als 
ambtelijk.  
 

7. Is het college bereid met Liander zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met 
als inzet het zo snel mogelijk door Liander in kaart brengen van het verschil 
tussen juridische belasting van het netwerk en de daadwerkelijke belasting van 
het netwerk? En in het gesprek mee te nemen op welke termijn er impact 
verwacht kan worden vanuit de maatregelen vanuit convenanten en andere 
regulatoire ontwikkelingen? 
Ja, zie ook het antwoord bij 6. Overigens kent Liander geen juridische belasting. De 
transformatoren in Oterleek zijn maximaal (= daadwerkelijk) belast. 
 

8. Is het college voornemens aan de slag te gaan met batterijopslag en innovatief 
beheer zodat het elektriciteitsnetwerk beter benut kan worden? En daarbij 
Bergen zowel bedrijventerrein als woningbouwgebieden actief aan te melden 
als proeflocatie? 
De provincie is voornemens om subsidie in te gaan zetten voor initiatieven die het 
elektriciteitsnet ontzien (o.a. opslag). Het is de verwachting dat hier in januari 2022 
meer duidelijkheid over komt. Op basis hiervan wordt geïnventariseerd of binnen de 
gemeente Bergen projecten hiervoor in aanmerking komen. Op dit moment zijn er 
geen concrete initiatieven in beeld, maar als de mogelijkheid zich aandient zet de 
gemeente Bergen hier op in. 

 
Wij hopen u met deze brief voldoende op de hoogte gesteld te hebben. 
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Timo  Boekel, beleidsmedewerker Beleid & 
Vastgoed van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 072 888 7298. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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