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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief als beantwoording van de vragen die gesteld zijn op 16 
december 2021 en aanvullend op 4 januari 2022 door de PvdA fractie omtrent alle ontwikkelingen 
rondom Rendant.

Beantwoording van de vragen gesteld op 16 december 2021

Onderdeel veiligheid:

1. Wat is technisch de stand van zaken, van de huidige elektra- en gasleidingen 
op het Nieuwland Parc?
Over de technische staat kan de gemeente geen oordeel geven. De formele 
bevoegdheid omtrent de controle van de technische staat ligt bij andere hogere 
overheden onder regie van ACM en ministerie economische zaken en zij hebben op 
basis van alle informatie geen reden gezien om als bevoegd gezag in te grijpen. 

2. Is er stringente extra controle op deze elektra- en gasleidingen nodig zodat 
rampen worden vermeden?
De afgelopen jaren zijn enkele gebreken in huisaansluitingen en infrastructuur in het 
gebied, zonder de technische staat te kennen, aanleiding geweest om periodiek 
gaslekzoekrondes in opdracht en voor rekening van de gemeente uit te laten voeren 
door het gecertificeerde bedrijf, KIWA. Eventueel gesignaleerde gaslekindicaties 
worden gemeld aan Rendant en dienen vervolgens door Rendant te worden 
onderzocht. Afhankelijk van de lekindicatieklasse dienen de gaslekindicaties zo 
spoedig mogelijk respectievelijk binnen zes maanden door Rendant te worden 
verholpen. De locaties waar een gaslekindicatie is gesignaleerd, worden in de 
volgende gaslekzoekronde meegenomen. Er is in 2021 één aantoonbare lekkage 
geconstateerd en hersteld. Daarnaast was er één indicatie die waarschijnlijk werd 
veroorzaakt door bodemgassen. Wij zijn van mening dat op basis van de uitkomsten 
van deze gaslekzoekrondes via KIWA en het uitblijven van signalen vanuit het 
bevoegd gezag er geen noodzaak is van stringente extra controle op de veiligheid in 
de openbare ruimte.

3. Zo Ja: 
a. Welk bedrijf/ instantie gaat deze extra controles uitvoeren?
b. Wie is opdrachtgever voor deze extra controles?
c. Wie betaald de extra controles?
d. Wordt er bij het vinden van lekkages / gebreken adequaat gehandeld 

binnen gestelde termijnen?
e. Hoeveel gebreken zijn er dit jaar geconstateerd?

. 



4. Zo Nee:
a. Waarom vindt er geen extra controle plaats?

Op basis van de uitkomsten van de gaslekzoekrondes is er op dit moment 
geen extra controle noodzakelijk.

5. Is de veiligheid van de gebouwen en personen op het Nieuwland Papendrecht 
en Alblasserdam voldoende geborgd? 
Op basis van de preventieve gaslekzoekrondes en de niet actieve houding vanuit het 
bevoegd gezag ten aanzien van de technische staat van het net is, volgens het 
college, de veiligheid in de openbare ruimte voldoende geborgd.
Ten aanzien van de gemeente Papendrecht heeft de gemeente Alblasserdam geen 
directe rol echter wordt het gebied meegenomen in de gaslekzoekrondes en wordt de 
gemeente Papendrecht op de hoogte gebracht bij afwijkingen.  

Zakelijk

1. Wat is de stand van zaken rond de wisseling van de netwerkbeheerder?
Rendant Parknet Beheer en Stedin zijn momenteel in hoger beroep bij het 
gerechtshof Den Haag aan het procederen over de over de hoogte van de 
vergoeding die Stedin voor de overdracht van de elektriciteits- en gastransportnetten 
aan Rendant Parknet Beheer moet betalen en over de vraag welke vorm van 
eigendom van die netten moet worden overgedragen.
Door de eerdere procedure bij de rechtbank Rotterdam en de hoger beroep 
procedure heeft overdracht van de eigendom van de elektriciteits- en 
gastransportnetten door Rendant Parknet Beheer aan Stedin nog niet 
plaatsgevonden.

2. Wanneer kunnen wij verwachten dat het huidige netwerk in handen komt van 
Stedin?
Het valt (nog) niet te zeggen wanneer de elektriciteits- en gastransportnetten aan 
Stedin worden overgedragen. Het gevolg van het verlengingsbesluit van de minister 
van EZK van 21 december 2021 is echter waarschijnlijk wel dat indien de 
elektriciteits- en gastransportnetten niet uiterlijk 1 april 2022 zijn overgedragen de 
minister van EZK handhavend zal optreden om op die manier Rendant Parknet 
Beheer en Stedin tot overdracht te dwingen. 
Rendant Parknet Beheer en Stedin hebben de mogelijkheid om van het besluit van 
21 december 2021 in bezwaar en beroep te gaan.
 

3. Indien het overdrachtstermijn te lang duurt, wat zijn dan  de mogelijkheden van 
de gemeente Alblasserdam om dit te versnellen?
Indien ondanks het verlengingsbesluit van 21 december 2021de overdracht niet 
uiterlijk 1 april 2022 heeft plaatsgevonden en de minister van EZK vervolgens niet tot 
handhaving overgaat, kan de gemeente de minister van EZK verzoeken alsnog 
handhavend op te treden. In dat geval zullen waarschijnlijk ook andere partijen om 
handhaving verzoeken.

4. Wat zijn vervolgens de plannen van Stedin om dit netwerk veilig te maken en te  
laten voldoen aan de eisen van de tijd?
Dit is een verantwoordelijkheid die bij Stedin ligt. Los daarvan heeft Stedin zich, 
waarschijnlijk door lopende juridische traject, nog niet over uit gelaten. 



5. Komt er in een nieuwe situatie een beheer mogelijkheid dat de ondernemers als 
elektra leverancier mogen gaan functioneren? Dit door het plaatsten van een 
‘overload’ aan zonnepanelen op hun bedrijfshallen (dozen). Hiermee wordt 
tevens een dienst verleend aan de vergroening van Alblasserdam.
Ook dit is een verantwoordelijkheid van Stedin om daar rekening mee te houden. 
Vanuit de gemeente zal in het kader van duurzaamheid zeker worden gestimuleerd 
hier rekening mee te houden, maar in afwachting van het juridische traject heeft 
Stedin ook hier zich nog niet over uitgelaten.

Aanvullende vragen van 4 januari 2022

1. Wat is de consequentie van de faillissement.
Rendant Exploitatie Business Parks is op 28 december 2021 failliet verklaard. Niet 
Rendant Exploitatie Business Parks maar Rendant Parknet Beheer heeft de 
eigendom van de elektriciteits- en gastransportnetten. Door het faillissement van 
Rendant Exploitatie Business Parks wordt de overdracht van de eigendom van de 
elektriciteits- en gastransportnetten door Rendant Parknet Beheer aan Stedin 
waarschijnlijk niet beïnvloed. Het faillissement van Rendant Exploitatie Business 
Parks is mogelijk wel een teken dat het financieel niet goed gaat met Rendant 
Parknet Beheer. Rendant Exploitatie Business Parks en Rendant Parknet Beheer zijn 
aan elkaar gelieerd. De financiële problemen die tot het faillissement van Rendant 
Exploitatie Business Parks hebben geleid en dat faillissement zelf raken wellicht ook 
Rendant Parknet Beheer. 

Daarbij komt dat door de sterk gestegen elektriciteits- en gasprijzen er recent enkele 
relatief kleine energieleveranciers failliet zijn gegaan. De leveringsovereenkomsten 
die op naam stonden van Rendant Exploitatie Business Parks zijn overgezet op 
Rendant Parknet Beheer. De kans bestaat dat Rendant Parknet Beheer net als die 
energieleveranciers die failliet zijn gegaan in de problemen komt door het overnemen 
van die leveringsovereenkomsten en de hoge prijzen van elektriciteit en gas.

a.  Voor het overnemen van de activiteiten door Stedin?
het faillissement van Rendant Exploitatie Business Parks lijkt geen directe 
gevolgen voor het overnemen van de activiteiten door Stedin te hebben.

b. Voor de veiligheid van het energie net en de omgeving daarvan.
het faillissement van Rendant Exploitatie Business Parks lijkt geen directe 
gevolgen voor de energienetten van Rendant Parknet Beheer en de directe 
omgeving daarvan te hebben.

2. Komt de levering van energie voor de ondernemers op het Nieuwland Parc in 
gevaar?
Of Rendant aan haar financiële verplichtingen richting haar leveranciers van 
elektriciteit en gas voldoet en kan blijven voldoen, is niet bekend. ACM en ministerie 
EKZ dragen echter zorg voor continuering van leveringen. Zij kunnen bij een 
faillissement van Rendant zo nodig andere leveranciers als noodleverancier 
aanwijzen. De levering van elektriciteit en gas aan de ondernemers zal bij een 
faillissement van Rendant waarschijnlijk doorgaan. Het risico dat er echter gedurende 
een korte periode geen levering zal plaatsvinden, kan nooit volledig worden 
uitgesloten. 



3. Zijn er andere ontwikkelingen te melden? 
Op dit ogenblik zijn er geen andere ontwikkelingen te melden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans


