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Geachte heer Wiebes, 

 

 

 
 

Met deze brief verzoeken wij u, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de 

gespreksverslagen of andere rapportages te overleggen van de gesprekken die zijn 

gevoerd met netbeheerders inzake de trage aansluiting van nutsvoorzieningen bij 

nieuwbouwwoningen. 

 

Ter toelichting dient het volgende. Op 20 februari vorig jaar heeft Vereniging Eigen Huis de 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een brief gestuurd met daarin het 

verzoek om onderzoek te laten doen naar de oorzaken die vertraging teweeg brengen bij 

de aansluiting van nutsvoorzieningen bij nieuwbouw. Gevolg is overlast voor de 

nieuwbouwkoper en een soms veel latere oplevering van de woning. De nieuwbouwkoper 

kan nergens met zijn klacht terecht en kan niemand tot snelheid manen.  

 

Vorig jaar stelden wij daarom deze vragen: wat zijn de oorzaken die zorgen voor (soms 

ernstige) vertraging bij de aanleg van nutsvoorzieningen en wat kan er op korte en langere 

termijn worden verbeterd? Helaas zijn deze vragen tot op heden ontoereikend beantwoord. 

Zo ver bekend bij de vereniging is er ook nog geen sprake van oplossingsrichtingen. De 

urgentie van deze problematiek lijkt daarmee onvoldoende te worden onderkend. De 

meldingen van onze leden die te maken hebben met verlate oplevering van hun woning 

blijven aanhouden. 

 

Vorig jaar heeft de ACM op verzoek van minister Ollongren een verkennend onderzoek 

uitgevoerd. De ACM doet echter geen mededelingen over de gesprekken die zij heeft 

gevoerd met de netbeheerders, omdat deze concurrentiegevoelige informatie zouden 
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bevatten. Dit verbaast ons aangezien een kenmerk van netbeheerders juist is dat zij 

opereren in een markt zonder concurrentie.  

 

Uit antwoorden op Kamervragen1 blijkt dat de gesprekken tussen de ACM en individuele 

netbeheerders gingen over het probleem van overschrijding van de wettelijke termijn van 

18 weken voor het aansluiten van elektra. Wat de ACM daaruit geconcludeerd heeft, is dat 

de problematiek – en dus ook de mogelijke oplossing - verschilt per netbeheerder naar 

omvang en oorzaak. Een algemene oorzaak voor de vertraging wordt gevonden in het 

gebrek aan mankracht.  

 

Inmiddels voert u in brede zin gesprekken met netbeheerders over de energietransitie 

waarin ook de problematiek van de aanleg van nutsvoorzieningen wordt meegenomen, zo 

is te lezen uit beantwoording van Kamervragen2. Er is echter geen enkele indicatie of en op 

welke termijn er een oplossing voor de problematiek zal worden geboden. Sterker nog, 

onlangs bleek in geschil met de ACM, dat netbeheerder Liander de oplossing zoekt in het 

verlengen van de wettelijke termijn naar 46 tot 48 weken3. Dit is volgens ons absoluut niet 

de oplossing voor de nieuwbouwkopers.  

 

Vereniging Eigen Huis wil een eigen oordeel kunnen vormen over de oorzaken van de 

vertraging van de aansluiting van nutsvoorzieningen, meedenken over mogelijke 

oplossingen en wil snelheid in besluitvorming. De vereniging verzoekt u daarom op basis 

van de Wet Openbaarheid van Bestuur de gespreksverslagen met netbeheerders en/of de 

rapportage die u hierover van de ACM heeft ontvangen aan de vereniging te overleggen, 

alsmede alle andere informatie die betrekking heeft op de problematiek van de vertraagde 

aansluiting van nutsvoorzieningen bij nieuwbouwwoningen.  

  

 

Hoogachtend, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 

 

                                                
1 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van BZK over het bericht «Kopers in de kou – Lang wachten op 

energieaansluiting in nieuwbouwwoning» (ingezonden 3 december 2018). Antwoord van Minister Ollongren (BZK), 

mede namens de Minister van EZK (ontvangen 22 januari 2019). 

2 Vragen van de leden RudmerHeerema en Koerhuis (beiden VVD) aan de Minister van BZK over de tekortkoming bij 

de aansluitingsplicht van nutsbedrijf Liander bij het nieuwbouwproject «Oostweide» in Heiloo (ingezonden 2 augustus 

2018). Antwoord van Minister Wiebes (EZK) (ontvangen 19 oktober 2018) 

3 https://energeia.nl/energeia-artikel/40077601/liander-verliest-wederom-geschil-over-aansluittermijn 


