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Achter de boer en tuinder. 

Voor ons allemaal. Nederlandse Fruittelers Organisatie 
Glastuinbouw 
Nederland 

Gemeenteraad West Betuwe 
Postbus 112 
4190 CC Geldermalsen 

Wageningen, 26 november 2021 
Betreft capaciteit elektriciteitsnetwerk 

morgen groeit vandaag 

Geachte gemeenteraad van de gemeente West-Betuwe, 

Via deze weg willen LTO Noord afdeling De Betuwe, NFO afdeling West Betuwe
Bommelerwaard, Glastuinbouw Nederland Regio West Gelderland en het Glastuinbouwpact 
Bommelerwaard & Tielerwaard haar zorgen delen over de knellende capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk in West Betuwe (Neerijnen) dat al sinds 2019 aan de orde is. Drie jaar 
geleden is deze problematiek door de glastuinbouwsector samen met Liander in kaart 
gebracht en besproken met gemeente West Betuwe. Op dit moment is er sprake van een 
congestie-probleem waarvan het de bedoeling was dat, door uitbreiding van het station 
Neerijnen, einde 2023 zou zijn opgelost. Doordat het voorstel door de gemeenteraad is 
afgestemd dreigt een vertraging van minimaal 3 jaar; problemen zijn, als alles meezit, in 
2026 opgelost. Dit betekent concreet in de praktijk dat alle uitbreidingen in zowel levering als 
teruglevering van elektriciteit niet meer mogelijk is tot in ieder geval 2026. 

De gevolgen van de ontstane situatie zijn: 
► De glastuinbouw heeft hoge ambities om te verduurzamen; het streven is erop gericht

om in 2040 klimaatneutraal te produceren. Door het ontbreken van een adequaat
elektriciteitsnetwerk is dit niet mogelijk.

► Op dit moment is geen enkele bedrijfsontwikkeling, die een (uitbreiding van)
aansluitcapaciteit vraagt, mogelijk. In de praktijk betekent dit dat ontwikkelingen stil
komen te vallen.

► Ook voor geplande woningbouw en de daarbij horende faciliteiten als scholen,
sporthallen etc. geldt dezelfde problematiek.

► In het kader van de teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit (zon- en
windenergie) geidt een dubbele voorwaarde: én Liander én TenneT moeten uitbreiden.
De zwakste schakel in deze is bepalend om terug te kunnen leveren aan het net. De
tijdslijn van Tennet is nog niet definitief bekend.

Dit heeft grote gevolgen voor zowel de economische, maatschappelijke en verduurzamings
ontwikkelingen in de regio; graag willen wij hierover met de gemeenteraad in gesprek. 

Graag vernemen wij, 
Hoogachtend 
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