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 Betreft 

Uitbreiding Regelstation Neerijnen – overzicht planvorming 

 

Geachte Raad, 

 
In deze brief beschrijft Liander, naar aanleiding van uw verzoek op 8 februari jl., het 
planvormingstraject voor de uitbreiding van regelstation Neerijnen voorafgaand aan het indienen 
van het bestemmingplan. Daarbij is specifiek aangegeven hoe Liander afstemming met en 
betrokkenheid van de omgeving heeft ingericht. Daarnaast is in bijlage 3 ingegaan op de vraag 
van de raad of Liander niet te laat is begonnen met de plannen voor de uitbreiding van het 
energienet. 
 
In 2019 is Liander gestart met het vraagstuk rondom het bestaande regelstation Neerijnen. Zowel 
in vermogen (hoeveelheid ‘stroom’ die het station kan verwerken) als beschikbare aansluitingen 
(vergelijkbaar met een stoppenkast) is een gebrek aan capaciteit. Liander heeft gekeken naar de 
mogelijkheden om de capaciteit uit te breiden. Uitkomst is het opwaarderen en uitbreiden van het 
bestaande regelstation. Op het terrein van Liander zelf is hiervoor geen ruimte beschikbaar. 
Naast de bebouwing ligt het terrein vol met kabels. Het huidige station en de kabels blijven in 
gebruik en worden onderdeel van de uitbreiding. Daarom is het noodzakelijk de uitbreiding op 
aansluitend terrein te realiseren. 
 
Voor de uitbreiding van het regelstation is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In 
januari 2020 heeft Liander met de gemeente West-Betuwe gesproken over medewerking van de 
gemeente aan deze aanpassing. Gezien de beoogde locatie was duidelijk dat een goede 
inpassing van het regelstation noodzakelijk was. Liander heeft hiervoor een stedenbouwkundig 
bureau in de arm genomen.  
Tegelijkertijd heeft Liander gevraagd met welke belangenorganisaties en bewoners afgestemd 
diende te worden over de inpassing van het regelstation. De gemeente heeft daarop aangegeven 
dat Dorpstafel Neerijnen de inwoners van Neerijnen vertegenwoordigt. Daarnaast is afgesproken 
te overleggen met het Stroomhuis en het Gelders Landschap en Kastelen (GLK).  
 
In februari 2020 is door Liander gesproken met de Dorpstafel en het Stroomhuis. Door beide 
partijen is positief gereageerd op de locatie en de inpassing. De Dorpstafel heeft suggesties 
gedaan voor het gebruik van de juiste beplanting. Zie bijlage 1 verslag. 
 
In maart 2020 heeft het college van B&W het principebesluit genomen tot medewerking aan de 
benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. 
 



 

 

 

  

 

In april 2020 heeft de Dorpstafel per mail vragen gesteld over de locatie en of het mogelijk was 
om het regelstation te realiseren op de locatie van het composteerterrein. Liander heeft hierop per 
mail toegelicht waarom deze optie niet mogelijk is.  
 
Omdat het GLK in februari niet aanwezig kon zijn bij het gesprek met de Dorpstafel en het 
Stroomhuis, is in voorjaar 2020 meerdere keren gesproken met GLK. Het GLK adviseerde 
aanscherping van het ontwerp van het regelstation en de inpassing. Daarbij is gezamenlijk 
bepaald om de 3 generaties ‘stroomhuizen’ te benadrukken in het ontwerp en inpassing. De 
inpassing van het regelstation is door Liander daarop aangepast.  
 
In oktober 2020 is wederom een overleg geweest tussen Liander, GLK, Dorpstafel en Stroomhuis 
over het nieuwe ontwerp en inpassing van het regelstation Neerijnen. Partijen hadden nog 
suggesties over de inpassing, maar in algemene zin werd positief op de inpassing gereageerd. 
Dorpstafel heeft aangegeven de inpassing ‘fraai’ te vinden, maar het wel oneens te zijn met 
locatie. Zie bijlage 2 verslag. 
Later in oktober 2020 is door Dorpstafel contact gezocht met de gemeenteraad over de plannen 
van Liander. Liander heeft in november 2020 op verzoek van de gemeente een notitie opgesteld 
om de gekozen oplossingsrichting en onderbouwing extra toe te lichten.  
 
Naast de uitbreiding van het regelstation Neerijnen, speelt tegelijkertijd de realisatie van een 
kapschuur door het GLK. Door de gemeente is in het najaar van 2020 besloten een integraal plan 
op te stellen voor de inpassing van het regelstation en de kapschuur. Liander heeft daarop, in 
januari 2021, de inpassing van het regelstation nogmaals aangepast. In deze periode is ook 
afstemming geweest met en is advies gegeven door het Gelders Genootschap. 
 
In maart 2021 heeft de gemeente gesproken met de Dorpstafel over het nieuwe inpassingsplan 
(voor zowel de kapschuur als het regelstation). Naar aanleiding daarvan heeft de Dorpstafel een 
mail aan de gemeente gestuurd met aanvullende suggesties voor het inpassingsplan van het 
regelstation. Liander heeft deze suggesties meegenomen in het uiteindelijke inpassingsplan dat 
onderdeel is geworden van het bestemmingsplan.  
 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
  

Met vriendelijke groet, 

Liander N.V. 

 

 

 

 

Casper Helmes 

Procesmanager Liander 
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Bijlage 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

Bijlage 3  
 
 

Antwoord op de vraag: is Liander niet te laat begonnen met de verzwaring van het 

energienet? 

 

We werken elke dag keihard aan onze elektriciteits- en gasnetten. Het afgelopen jaar hebben we 

meer werk verzet dan ooit. Tegelijkertijd constateren we dat de verwachte toename van de 

energievraag jaarlijks veel sneller stijgt dan eerder was voorzien voor 2030. De alsmaar 

toenemende vraag naar energie, door onder andere de aangescherpte klimaatambities en 

stevigere woningbouwopgave, is de dynamiek waar we continu mee te maken hebben. Als we 

specifiek naar de provincie Gelderland kijken dan zien we een enorme toename in de groei van 

duurzame opwek. De vraag naar teruglevering is de afgelopen vier jaar verdubbeld. Maar zeker 

ook op levering zien we de afgelopen jaren een enorme stijging in de vraag. De afgelopen vier 

jaar zien we inmiddels een verdrievoudiging hierop. Ondanks het feit dat we in Gelderland de 

komende drie jaar een 800 miljoen euro investeren in het Gelders distributienet, 10 nieuwe 

stations bouwen en 25 stations uitbreiden zien we dat de knelpunten de komende jaren alleen 

maar verder zullen toenemen. Ook in deze regio zien we dat er steeds meer knelpunten ontstaan. 

Naast het feit dat regelstation Neerijnen zijn maximale capaciteit heeft bereikt, geldt dat ook voor 

de elektriciteitsverdeelstations Zaltbommel en Buurmalsen.  

 

Onze maatschappelijke opdracht is duidelijk: door versnelling van de energietransitie moet onze 

productie de komende jaren nog verder stijgen. Om onze productie verder te versnellen, passen 

we onze organisatie aan en organiseren we het werk op andere manieren. Zo maken we 

inmiddels meer gebruik van de capaciteit van onze aannemers, door meer werk uit te besteden. 

Ook door de inzet van modulair bouwen kan meer werk worden verzet. Zo kunnen we het 

elektriciteitsnet sneller uitbreiden. Daarnaast werken we aan de digitalisering van ons huidige 

netwerk wat ervoor zorgt dat we het net beter kunnen benutten. De totale opgave kunnen wij 

echter niet alleen realiseren. Om het energienet van de toekomst te realiseren, is samenwerking 

nodig tussen alle betrokken partijen, zou de overheid meer regie moeten pakken en is snel 

nieuwe regelgeving nodig om doorlooptijden te verkorten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


