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1/11 jvk – ontvangstbevestiging gestuurd 
 
Goedemorgen 
 
Ik heb vernomen dat er wat problemen zijn met het vergunnen van de verzwaring van 
onderverdeelstation neerijnen 
Graag wil ik u er op wijzen wat de noodzaak is van deze verzwaring. 
Al enkele jaren lopen wij tegen het fijt aan dat het niet mogelijk is om stroom in te kopen van het net 
omdat liander gewoon aangeeft dat het net al vol is. 
Dit heeft als gevolg dat we klem komen te zitten met ons bedrijf. 
Willen we ons gas verbruik verminderen dan moeten we stroom inkopen en dat kan nu niet. 
In de huidige situatie zijn we verplicht om bij uitbreiding of verbouwingen van ons bedrijf een 
Warmte kracht koppeling te plaatsen waar we dus zelf onze eigen stroom mee opwekken. 
Maar deze wkk’s verbruiken gas en dat is nou net waar we minder van willen gaan gebruiken met z’n 
allen. 
Verder wil ik u graag vertellen dat het net nu al overbelast is de laatste jaren hebben wij geregeld 
stroom uitval omdat het net van liander al op zijn tenen loopt en er daardoor schommelingen in de 
stoom spanning ontstaan. 
Dit heeft al meerdere keren het gevolg gehad dat ons bedrijf in het donker komt te zitten. 
Als het dan winter is en koud is dan kunt u begrijpen wat voor stres dit geeft. Want voordat liander 
enz hier te plaatse is gaat meestal een uur of 4 overheen. 
Als ik de mensen van liander hoor dan zal het mij niet verbazen als zometeen heel de buurt een keer 
zonder stroom zit omdat station neerijnen het niet meer aankan. 
En wij als ondernemers zijn de dupe liander heeft namelijk een leverplicht aan de particulier bij 
nieuwbouw van woningen of het aansluiten van zonnepanelen. 
en tegen ons als ondernemers mag liander wel gewoon zeggen dat we geen stroom krijgen. 
 
Ik hoop u bij deze te kunnen overtuigen dat er alles op alles gezet moet worden om in 2023 de 
verzwaring afgerond moet worden. 
 
Groeten Rino Mans 
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