
Van: info | Kwekerij Antonia <info@kwekerijantonia.nl>  
Verzonden: zaterdag 30 oktober 2021 08:38 
Aan: Bestuurssecretariaat West Betuwe <Bestuurssecretariaat@WestBetuwe.nl> 
CC: gselman@ltonoord.nl 
Onderwerp: Bezwaar: 3. Kwekerij Antonia Ter attentie van College van B&W West Betuwe 
 
1/11 jvk – ontvangstbevestiging gestuurd 
 
Geacht College Van B&W Gemeente West-Betuwe, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op uw besluit betreffende het ophouden 
van de verzwaring van het elektriciteit station in Neerijnen.  
De eerste vraag die in mij op komt: is de gemeente, en u als bestuur, op de hoogte van de noodzaak 
hiervan. Hebben degene die dit besluit nemen wel in de gaten met wat voor tikkende tijdbom wij 
hier qua elektriciteitsvoorziening te maken hebben.  
Nu denkt u waarschijnlijk waar heeft die man het over? Maar ik wil mijn stelling graag ondersteunen 
met een voorbeeld van begin dit jaar. Wanneer u even goed nadenkt kunt het zich vast nog wel 
herinneren het weekend dat het zaterdag begon te sneeuwen en dit tot zondagavond doorging? 
Waarschijnlijk zat u dit weekend knus bij u kacheltje, kaarsje erbij en dacht u laat buiten de storm 
wind nu maar blazen want binnen is het warm en goed. Dit zelfde weekend hebben wij dus 2x 4 uur 
lang zonder stroom gezeten. Dit terwijl er zich een steeds dikker pakket sneeuw op onze daken 
vormde. En natuurlijk hebben wij wel een noodstroom aggregaat en kunnen wij ons zelf van de 
hoognodige stroom voorzien, maar dat is zeker onder dit soort omstandigheden niet voldoende en 
de gewenste omstandigheid. Nu denkt u waarschijnlijk allemaal heel vervelend, maar meneer neemt 
te veel stroom af, komt vervolgens in de problemen en schuift dit op ons bordje. Nee zo is het niet! 
De oorzaak van dit probleem is de krapte op het elektriciteitsnet binnen de oude gemeente 
Neerijnen. Hierdoor is er al jaren lang een heel onstabiele situatie die zich in situaties wanneer het er 
op aankomt, zoals hierboven omschreven, aan het licht komt(in ons geval dus in het donker). Deze 
situatie is er al langere tijd en het is alleen afwachten hoelang het duurt voor het een keer echt goed 
misgaat en neem van mij aan dat gaat het dus een keer wanneer er niet zo snel mogelijk iets 
aangedaan wordt. Want terwijl dus alle bedrijven in deze regio een stop hebben op uitbreiding van 
hun energie behoefte, en aan de mogelijkheid om terug te leveren, wordt er wel gewoon 
doorgegaan met huizenbouwen, elektrische auto’s aanschaffen, verwarmen door elektrische 
warmtepompen en ga zo maar door. En dan hebben we ook nog het verhaal van de 
elektriciteitstransitie. Mijn vraag is willen we hier in de gemeente West-Betuwe over 10 jaar mee 
beginnen?? 
Nu kan ik nog wel heel lang doorgaan om de noodzaak van deze verzwaring te onderstrepen maar ik 
ben bang dat deze mail toch niet gelezen wordt en indien wel toch gelijk als onzin terzijde geschoven 
wordt dus stop ik er maar mee. Wanneer u wel graag met mij hierover door wilt praten ben ik hier 
toe graag bereid.  
Wat ik nog wel graag wil zeggen: bestuur van de gemeente West-Betuwe NEEM UW 
VERANTWOORDLIJKHIED!! Ga niet slapend zitten wachten tot het misgaat en laat u oren niet hangen 
naar een paar omwonende. U bent gewaarschuwd. 
 
Met Vriendelijke Groeten  


