
Van:  
Verzonden: zaterdag 30 oktober 2021 15:20 
Aan: Bestuurssecretariaat West Betuwe <Bestuurssecretariaat@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Bezwaar: 5. Vatuplast  geen verhoging mogelijk van gecontracteerd transportvermogen 
elektriciteit[AL-20642543] 
 
1/11 jvk – ontvangstbevestiging gestuurd 
 
 
Aan: bestuurssecretariaar@westbetuwe.nl 
Onderwerp: Fwd: Geen verhoging mogelijk van gecontracteerd transportvermogen elektriciteit[AL-
20642543] 
 
Geacht College,  
Onlangs heb u en uw raad besloten dat het onderverdeelstation in Neerijnen niet mag worden 
vergroot. Het zicht op meer stroomcapiciteit is daarmee verder in het vooruitzicht geschoven. Wij als 
producenten van tuinbouw gerelateerde producten zijn hier erg door gedupeerd. In Haaften en 
geheel omliggende bedrijven van Neerijnen. Is daardoor geen uitbreiding van productiecapaciteit 
mogelijk. Onlangs hebben we een uitbreidingsaanvraag gedaan maar door dit besluit is dat geheel uit 
gesloten. 
( zie mail hieronder ) We willen u beleefd doch dringend verzoeken een oplossing te aan te dragen 
voor deze nijpende situatie.  
Er zijn al zoveel factoren die remmend werken op onze economie laten we a.u.b. met elkaar bezien 
wat ons als mogelijkheid bied om bedrijven en daarbij de werkgelegenheid te stimuleren en daar 
mag stroom toch geen isjoe van zijn. We willen op deze wijze onze zienswijze voor aandacht 
brengen. Met de wens en het verzoek aan u als B&W en college de urgentie onder ogen te zien en 
alle mogelijke middelen ter hand wil nemen om het bedrijfsleven ter wille te zijn. Ten slotte wensen 
we u wijsheid toe in u ambtelijk werk.. 

Met vriendelijke groet , 
 
 
Vatuplast, Haaften 

 
 
Hertog Karelweg 25 
4175 LS Haaften 
+31 (0) 418 - 59 23 55 
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Alle rechten voorbehouden Van Tuijl Haaften. Dit bericht is alleen bestemd voor geadresseerden. 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

U vraagt een verhoging aan van het gecontracteerde transportvermogen van uw 
elektriciteitsaansluiting. Het gaat om de aansluiting op de locatie Hertog Karelweg 23, HAAFTEN met 
EAN-code 871687110000074921. Deze verhoging kunnen wij helaas niet voor u uitvoeren. In deze e-
mail leest u waarom dit zo is. 

Geen verhoging transportvermogen mogelijk vanwege capaciteit elektriciteitsnet  
Door de snel groeiende economie krijgen wij in uw regio veel aanvragen voor elektrisch vermogen. 
Hierdoor heeft het elektriciteitsnet in uw gebied de maximale capaciteit bereikt. U kunt daarom op dit 
moment geen extra transportvermogen krijgen. Met deze maatregel zorgen we dat het elektriciteitsnet 
betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze aangesloten klanten. We realiseren ons dat dit 
gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsplannen en dat vinden wij heel vervelend. 

Uw gecontracteerde transportvermogen blijft gelijk  
Het gecontracteerde transportvermogen van uw aansluiting blijft nu dus gelijk, namelijk 1106 kW. 

Zo komt u in aanmerking voor meer transportvermogen  

U heeft meer vermogen nodig dan er beschikbaar is. Uw aanvraag voor meer vermogen hebben wij 
genoteerd. Zodra er weer extra vermogen vrij komt in het elektriciteitsnet, dan nemen wij contact met 
u op. Vermogen kan vrij komen wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen 
gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen hebben 
aangevraagd. Dit doen we op volgorde van aanvraag. 

Vragen en meer informatie  

Heeft u nog vragen? Meer informatie over de capaciteit van het elektriciteitsnet vindt u op onze 
website. Het antwoord op andere vragen vindt u mogelijk op www.liander.nl/grootzakelijk/contact. 
Uiteraard kunt u ook reageren op deze e-mail. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
T 088 – 542 63 62 (optie 2, daarna optie 3 of 4) 
E zakelijke.klant@liander.nl 
 
Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven. Nederland | Locatiecode: 2NA5322 | Utrechtseweg 68, 
6812 AH Arnhem | KvK 08021677 Arnhem | www.liander.nl  
De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet 
voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-
mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan 
derden. 

 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print. 
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