
 

 

 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen netwerkcapaciteit Enexis 

 

Datum: 23 augustus 2021 

 

 

 

Geacht College, 

 

Zoals in het coalitieakkoord is opgenomen willen we verduurzamen waarbij we als eerste 

de daken die in Boxtel nog onbenut zijn proberen te voorzien met zonnepanelen. Dat 

heeft voor BALANS de voorkeur omdat onze burgers/bedrijven hier direct zelf van 

profiteren. Er is echter grote onduidelijkheid of de capaciteit van het netwerk deze 

toename van energieopwekking kan verwerken. In een artikel in het Brabants Dagblad 

van 16 augustus geven de netwerkbeheerders zelf ook aan dat dit een groot probleem is.  

 

Zolang we niet weten hoeveel capaciteit er beschikbaar is, weten we ook niet wat we 

kunnen leveren en hoeveel daken er nog voorzien kunnen worden van zonnepanelen. 

BALANS heeft daarom de volgende vragen: 

 

 

1. Wat is momenteel de capaciteit van het netwerk en hoeveel capaciteit is er nog 

beschikbaar voor Boxtel? 

2. Hoeveel daken kunnen worden voorzien van zonnepanelen zonder dat het een 

gevaar vormt voor deze capaciteit? 

3. Is uitbreiding noodzakelijk voor het ontwikkelen van nieuwe woonwijken of 

kunnen die binnen de huidige capaciteit worden aangesloten?  

4. Wanneer wordt de netwerkcapaciteit uitgebreid?  

5. Is er met Enexis gesproken en is daarbij gesproken over onze visie om eerst de 

daken te voorzien van zonnepanelen en dan pas zonnevelden te realiseren? Zo ja 

gaat Enexis mee in deze visie? Zo nee wat is er dan met Enexis afgesproken? 

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het geplande zonneveld aan de 

Renbaan? Wanneer vindt de aanbesteding hiervoor plaats?  

 

BALANS hecht aan veiligheid en duidelijkheid. Onze burgers en bedrijven hebben deze 

duidelijkheid nodig om een besluit te nemen over investeren in zonnepanelen. Ook voor 

ons als raad schept dat duidelijkheid zodat elke partij plannen kan maken om hun eigen 

idealen na te streven. 

 

Wij vernemen graag van u.  

 

Hoogachtend, 

 

Fractie BALANS 

 

Geeske van den Akker 

Luc Bormans (woordvoerder) 

Kim Bremmer  

Rianne van Esch 

Wout de Jong 

Gerlof Roubos 

Ilse Schelle 
 


