
 

Schriftelijke vragen capaciteitsproblemen elektriciteitsnetwerk 

 

Geacht college, 

De fractie van de VVD is geschrokken van het alarmerende artikel in het Noordhollands Dagblad van 
16 september met als kop “Liander gooit stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootverbruikers in half 
Noord-Holland”.  
 
“Het elektriciteitsnetwerk van Liander in een groot deel van Noord-Holland is vol. Het netwerk in dat 
gebied gaat daarom vanaf vandaag voor vier jaar op slot, meldt netbeheerder Liander. 
Er kunnen geen nieuwe grote stroomafnemers zoals grote bedrijven meer bij. Pas in 2025 hoopt 
Liander het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland voldoende uitgebreid te hebben voor nieuwe 
aanvragen. Het besluit geldt voor de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Bergen, Alkmaar, 
Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland, Medemblik, Beemster, Langedijk, Castricum en Heiloo. Grote 
bedrijven die zich hier willen vestigen, kunnen geen elektriciteit meer afnemen.” 
(https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210915_6413122)  

  
De VVD vind dit een ernstige zaak en heeft de volgende vragen: 

1. Kan het college inzicht geven waar bovengenoemde situatie leidt tot aansluitproblemen 
in Castricum? 

2. Heeft het college een overzicht in welke gebieden in onze gemeente problemen te 
verwachten zijn voor de korte, middellange en lange termijn? 

3. Heeft de situatie met Liander gevolgen voort het woningbouwprogramma in de 
Zandzoom en andere woningbouwlocaties? 

4. Kunt u aangeven wat op de korte, middellange en lange termijn de gevolgen zijn van dit 
besluit voor het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen in onze gemeente? 

5. Kunt u aangeven in hoeverre de implementatie van de RES hinder zou kunnen 
ondervinden van de netcapaciteitsproblemen? In hoeverre liggen de bij de RES 
opgegeven zoeklocaties in gebieden met netcapaciteitsproblemen?  

6. In hoeverre leveren de netcapaciteitsproblemen hinder op voor inwoners en bedrijven 
bij hun verduurzamingsambitie?  Is het nog mogelijk om grootschalig zon (op daken) te 
realiseren? 

7. Welke actie gaat het College van Castricum op korte termijn nemen om het slot van het 
elektriciteitsnetwerk te krijgen? 
 

 
Dank voor uw medewerking en wij zien uw beantwoording graag op de gebruikelijke termijn 
tegemoet. 
 
Jeroen Slot – VVD Castricum 
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