
‘Geef woningbouw 
voorrang op het 
elektriciteitsnet’ 
De krapte op het  elektriciteitsnet 
en lange wachttijden voor een  
aansluiting vertragen het woning  
bouwtempo, constateert Bou-
wend Nederland. De helft van 
de aannemers moet regelmatig 
wachten op een stroomaanslui-
ting waardoor de oplevering 
langer op zich laat wachten. 
Brancheorganisatie Netbeheer 
Nederland herkent de geschetste 
problematiek, maar vindt dat de 
bouwsector zelf ook stappen kan 
zetten.
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‘Geef woningbouw voorrang 
bij aansluiting elektriciteitsnet’

Arend Clahsen
Amsterdam

De krapte op het elektriciteitsnet en lan-
ge wachttijden voor een aansluiting ver-
tragen het woningbouwtempo, consta-
teert Bouwend Nederland.

De helft van de aannemers moet regel-
matig wachten op een stroomaansluiting 
waardoor de oplevering langer op zich laat 
wachten. Bovendien is voor grote projec-
ten de netwerkcapaciteit schaars waar-
door projecten niet van de grond komen 
of langdurig moet worden gewerkt met   
stroomopwekking met dieselaggregaten.

‘We hebben een peiling gehouden en 
zien daarin bevestigd wat we om ons heen 
zien’, zegt voorzitter Harold Lever van de 
Vakgroep Ondergrondse Netwerken bij 
Bouwend Nederland. ‘De elektriciteits-
infrastructuur is heel lang een stabiel beeld 
geweest van aanbieders en afnemers. Dat 
heel stabiele systeem is door de energie-
transitie op zijn kop gezet. De oorlog in 
Oekraïne en de gascrisis hebben daar nog 
een schep bovenop gedaan. Onder meer 
de industrie wil versneld elektrifi ceren. 
Daardoor is er minder ruimte voor ande-
re partijen.’

Voorafgaand aan een Kamerdebat over 
de energievoorziening op woensdag pleit 
Bouwend Nederland voor een uitzonde-
ringspositie voor woningbouw. Gezien de 
maatschappelijke urgentie moeten die 
projecten voorrang krijgen, stelt de orga-
nisatie. Onder meer op basis van woning-
bouwprognoses wordt geïnvesteerd in 
verzwaring van het netwerk, maar vervol-
gens is het adagium ‘wie het eerst komt, 
het eerst maalt’ bij aanmeldingen  wettelijk 
verplicht. Een fabriek of datacenter kan 
zo met een vroege aanmelding ruimte ver-
bruiken die eigenlijk voor woningbouw 
was voorzien, stelt de  brancheorganisatie. 

Daarvoor in de plaats zou een weging op 
basis van prioriteiten moeten komen.

‘Je moet die ruimte blijvend oormer-
ken’, zegt Lever. ‘Afgelopen voorjaar deed 
de industrie in Noord-Brabant versneld 
aanvragen wegens de gascrisis. In korte 
tijd was de maximaal beschikbare capaci-
teit voor grote aansluitingen bereikt.’

Grote aansluitingen zijn volgens Lever 
niet alleen fabrieken. ‘Dat kan een appar-
tementencomplex zijn. Of de lift van een 
zorgcomplex zoals laatst in Leeuwarden, 
of het winkelcentrum of een school in een 
nieuwe wijk. En een groter blok geëlektri-
ficeerde woningen met warmtepompen 
en laadpalen gaat qua gezamenlijk capa-
citeitsbeslag snel die kant op.’

Als er wel capaciteit is, worden bouwers 
bij lopende projecten eveneens geconfron-
teerd met late aansluitingen, zo blijkt uit 
de peiling onder leden van Bouwend Ne-
derland. Schaarste, lange doorlooptijden, 
een krappe arbeidsmarkt en inefficiënties 
op de bouwplaats zorgen er bij de helft van 
de respondenten voor dat er vertraging bij 
het project optrad. 

In de meeste gevallen ging dat om veer-
tig tot zeventig dagen, maar er waren ook 

uitschieters tot 150 dagen. De grootste pro-
blemen doen zich voor bij bouwaansluitin-
gen, die nodig zijn om met elektrisch ma-
terieel te werken op de bouwplaats. 

Een woordvoerder van brancheorgani-
satie Netbeheer Nederland herkent de ge-
schetste problematiek, maar vindt dat de 
bouwsector zelf ook stappen kan zetten. 
‘Het is te makkelijk om te zeggen dat de 
aansluiting niet op tijd klaar is. Je moet als 
aannemer ook naar de voorkant kijken en 
zien of die aansluiting wel op tijd is aan-
gevraagd. De eigen vraag van aannemers is 
daarnaast veranderd. Vroeger was er op de 
bouwplaats geen of weinig stroom nodig. 
Nu juist veel meer, vanwege het elektrisch 
materieel. Dat vraagt meer van hun voorbe-
reiding. Zij kunnen twee jaar van tevoren 
hun aansluiting aanvragen.’ 

Hij pleit ervoor dat bouwers met pro-
jectontwikkelaars en gemeenten een 
energieplan maken voor het begin van 
een woonwijk. ‘Wat heb je nodig aan zwa-
re aansluitingen en wat wek je lokaal op. 
Betrek netbeheerders aan de voorkant en 
vraag het op tijd aan.’

Aannemers kunnen zelf inefficiënties 
wegnemen, beaamt Lever. Bijvoorbeeld 
door opdrachtgevers erop te wijzen dat 
een aanvraag voor een nutsvoorziening 
een doorlooptijd van veertig weken kent. 
Lever: ‘Eigenlijk moet de sector of moeten 
betrokken adviseurs de opdrachtgevers er 
op wijzen in de voorbereiding zelf al de aan-
vraag te doen, zodat de aansluiting er komt 
op het moment dat die nodig is.’

En Lever stipt nog een punt aan. ‘Het 
komt voor dat als de nutsvoorzieningen 
worden aangesloten, vervolgens blijkt 
dat de meterkast niet voldoet aan de voor-
schriften en de monteur niet verder kan. Er 
zijn prefab-meterkasten beschikbaar die 
volledig aan alle voorschriften voldoen. Als 
aannemers die gaan gebruiken, worden 
dat soort problemen voorkomen.’

Voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer over de energievoorziening op woensdag pleit Bouwend Nederland 
voor een uitzonderingspositie voor woningbouw. FOTO: KIM VAN DAM/ANP
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Netbeheer Nederland 
herkent de problema-
tiek, maar vindt dat 
de bouwsector ook 
stappen kan zetten

Een fabriek kan met 
een tijdige aanmelding 
ruimte verbruiken die 
eigenlijk bestemd is 
voor woningbouw
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