
Motie  

uitbreiding elektriciteitsregelstation Neerijnen 

De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op 21 december 2021 

Kennis genomen hebbend van 

• De brief dd 10 december 2021 van Liander betreffende Uitbreiding Regelstation 

Neerijnen – toelichting optie verschuiven regelstation 

Constaterende dat  

• De raad in zijn vergadering van 30 november 2021 het Bestemmingsplan uitbreiding 

elektriciteitsregelstation Neerijnen (Registratie nummer: GZDGWB48052/191724, 

voorstelnummer :RV2021/-086) heeft verworpen; 

Overwegende dat 

• Het elektriciteitsnetwerk dat afhankelijk is van het Regelstation Neerijnen op dit 

moment al regelmatig tekort schiet; 

• De vraag naar elektriciteit en daarnaast het aanbod van terug te leveren elektriciteit in 

het netwerk alleen maar zal toenemen; 

• Ondernemers nu al ernstige hinder ervaren, uitbreiding/innovatie en verduurzaming 

van hun bedrijven vanwege de huidige elektriciteitsvoorziening niet mogelijk is;  

• Ook huishoudens met de nadelige effecten van de huidige elektriciteitsvoorziening te 

maken kunnen krijgen;  

Voorts overwegende dat, 

• De, in onderhavige brief van Liander genoemde, optie m.b.t. verplaatsing van het 

regelstation met 50 meter mogelijk is. Dit echter alleen wanneer: 

o op korte termijn een nieuw bestemmingsplan wijziging opgesteld wordt; 

o omwonenden zonder bezwaar accepteren dat de uitbreiding ter hoogte van 

hun achtertuinen komt; 

o de daarvoor benodigde gronden kunnen worden aangekocht 

• Deze optie op zijn vroegst eind 2024, maar vermoedelijk pas in 2025 gerealiseerd kan 

worden 

• Een geheel nieuwe locatie van het regelstation naar verwachting pas op zijn vroegst 

in 2026 gerealiseerd kan worden 

• Het eerder op 30 november 2021 door deze raad verworpen voorstel tot 

bestemmingsplanwijziging eind 2023/begin 2024 gerealiseerd kan zijn; 

• De gemeenteraad hiertoe dan zo spoedig mogelijk een nieuwe besluit zal moeten 

nemen: 

Is van mening dat,  

• Verder uitstel van de uitbreiding van het elektriciteitsregelstation Neerijnen in het 

belang van ondernemers en inwoners niet verantwoord is; 

• De cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied rondom het 

Regelstation Neerijnen om een zorgvuldige inpassing van deze uitbreiding vraagt  

 



Verzoekt het Presidium/Agendacommissie 

• Zo spoedig als mogelijk is, doch uiterlijk 22 februari 2022, het oorspronkelijke voorstel 

tot bestemmingsplanwijziging voor het elektriciteitsregelstation Neerijnen van 30 

september 2021 ter heroverweging voor te leggen aan de gemeenteraad; 

Verzoekt het College, 

• het voortouw te nemen om in overleg met alle betrokkenen te komen tot een optimale 

landschappelijke inpassing van de uitbreiding van het elektriciteitsregelstation 

Neerijnen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie D66 

Rita Boer Rookhuiszen 

 

 


