
Liander, 8 februari 2022 door Casper Helmes  
  

Het is enkele maanden geleden dat de Raad het bestemmingsplan voor de 
beoogde uitbreiding van het regelstation te Neerijnen niet heeft vastgesteld. 
Een flinke tegenslag, want dit zet een rem op de ontwikkelingen in deze regio. 
Hierdoor moeten bedrijven, scholen, supermarkten, tuinders, sporthallen en 
zorgcentra die zich nu en/of de komende jaren hier in de regio willen vestigen 
en/of uitbreidingsplannen hebben, langer wachten. Ook nieuwbouwplannen 
worden geraakt. Ik hoef u niet te overtuigen van de nut en noodzaak van de 
uitbreiding van het regelstation.  
  
Klanten die zich afgelopen jaren bij Liander hebben gemeld voor een 
uitbreiding of aansluiting hebben we altijd aangegeven dat wij de verwachting 
hebben eind 2023 de uitbreiding gerealiseerd te hebben. Deze datum durfden 
we ook te noemen, omdat het samenwerkingstraject met de gemeente in de 
voorbereidingsfase succesvol en zorgvuldig is verlopen.   
  
Wij beseffen ons goed dat een station geen alledaags iets is, maar wel van 
groot belang voor iedereen in deze regio. U mag er dan ook op vertrouwen dat 
wij ons maximaal hebben ingespannen om het station zo optimaal mogelijk in 
te passen in de omgeving. Aan de bouw van dit station ligt een ontwerp ten 
grondslag van maandenlange engineering. Het is complexe materie en helaas 
pak je zo’n station niet even op om het op een andere plek neer te zetten. Een 
alternatief is nu niet voorhanden. In onze brief van 10 december 2021 hebben 
we dit toegelicht.   
  
Wanneer u alsnog vanavond en 22 februari besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan verwachten wij dat we in 2024 de uitbreiding van het 
regelstation hebben gerealiseerd. Hiermee wordt perspectief geboden aan de 
ontwikkelingen in de regio.   
  
Wij hopen van harte dat we door kunnen. Dat we kunnen gaan bouwen en 
daarmee een hele belangrijke stap zetten in de capaciteitsuitbreiding van het 
energienet in dit gebied en zo de groei van deze regio kunnen faciliteren.  
  
 


