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Resultaten enquête netcongestie 
 
De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben een 
enquête gehouden onder de achterban over de netcongestieproblematiek in beide 
provincies. Binnen twee dagen hebben 365 ondernemers in Brabant en Limburg gereageerd 
op de enquête waar de response nog steeds binnenkomt. Hieronder volgt een eerste 
analyse van de resultaten: 
 
Hinder door netcongestie 
Aan de ondernemers is de vraag gesteld of zij hinder ervaren door netcongestie. Van de 365 
respondenten geeft 74 procent aan (=270 respondenten) hinder te ondervinden van de 
netcongestie. In de grafiek rechts is de verdeling weergegeven van het aantal gehinderde 
ondernemers naar FTE (n=270 respondenten). 

  
 
Diezelfde respondenten is gevraagd op welke termijn deze hinder ervaren wordt. 65 
Respondenten geven aan dit direct te ervaren. Voor het overgrote deel volgt de hinder 
binnen een jaar, namelijk 122 respondenten (45 procent).  
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Consequenties van de netcongestie 
De ondernemers is gevraagd welke consequenties de netcongestie voor hen heeft. Dit is een 
open vraag, maar onder te verdelen in de volgende categorieën (respondenten vallen in 
meerdere categorieën, waardoor n>270):  

1. Belemmering groei/ uitbreiding/ nieuwbouw; 100 respondenten 
2. Energietransitie stokt/ belemmeringen wet- en regelgeving; 91 respondenten 
3. Directe gevolgen voor bedrijfsvoering of financiële gevolgen; 55 respondenten 
4. Overweging weg te gaan uit (Zuid-)Nederland; 3 respondenten 
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Conclusies 
De consequenties van de netcongestie zijn enorm. Ongeveer de helft van de ondervraagde 
ondernemers geeft aan dat de congestie de groei van de onderneming belemmert.  
Ruim 40 procent zegt dat de energietransitie vrijwel direct tot stilstand komt. Het gaat 
vooral over het leggen van zonnepanelen of elektrificeren van bedrijfsprocessen, zoals de 
overstap naar elektrische machinerie. Veel ondernemers benadrukken dat zij niet kunnen 
voldoen aan wet- en regelgeving en overheidsnormen én dat eigen duurzaamheidsambities 
onhold gezet moeten worden.  
Voor een kwart van de ondernemers heeft de netcongestie per direct invloed op de 
bedrijfsvoering. Dit zijn vooral installatiebedrijven, grote vastgoedontwikkelaars en bedrijven 
die productiecapaciteit nodig hebben. Deze ondernemers komen financieel in de knel door 
terugverdientijden van investeringen of door teruglopende orders.  
Drie bedrijven hebben aangegeven actief bezig te gaan zijn met het verplaatsen van hun 
onderneming naar elders.  
 
Oplossingsrichtingen 
Wet- en regelgeving faciliteren nu niet het aan- en afleveren van elektriciteit op individueel 
en collectief niveau, zodanig dat je het net minimaal belast. De aanpassing van deze wet- en 
regelgeving is noodzakelijk om de ruimte te creëren. Hierbij moet onder andere gedacht 
worden aan:  

• Onderling leveren tussen bedrijven, maar ook vanuit bedrijf naar een woonwijk 
wordt belemmerd doordat je dan als bedrijf de status van energieleverancier krijgt. 
Dit moet worden afgeschaft. Net zoals de belasting op energie voor de aan- en 
teruglevering van elektriciteit (en warmte) tussen bedrijven; 

• Harde muur tussen landelijk en regionaal netwerk moeten worden verbroken. 
Bedrijven(terreinen) moeten de vrijheid krijgen zelf grid-oplossingen te bedenken.  

• Oplossen van belemmeringen voor het aanleggen van een lokaal netwerk waar 
leidingen door de publieke grond lopen.  

Dit zijn slechts enkele van de oplossingsrichtingen die op de korte termijn gerealiseerd 
moeten worden. Uiteraard moet de netcapaciteit verhoogd worden. Ondernemers werken 
graag actief mee bij het oplossen van netcongestie. Bedrijven kunnen zich bij ons melden om 
zowel (individuele) problemen als oplossingen te melden.   
 


