
Schriftelijke vragen 

(inwinnen van informatie)

Artikel 35 Reglement van Orde

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen 
wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde 
worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college of de burgemeester worden gebracht.

3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn 
binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen 
deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan 
gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt 
behandeld als een antwoord.

4. De antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de raad 
toegezonden.

5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in 
dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent  
het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Vergadering: N.v.t.

Onderwerp: Aanvullende vragen: Veiligheid van de gas- en elektriciteitsleidingen 
Industrieterrein Nieuwland Parc en stand van zaken wisseling van 
netwerkbeheerder. 

Datum indiening: 04-01-2022 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden.

Inleiding

Naar aanleiding van onze vragen de datum 16-12-2021, zijn wij genoodzaakt aanvullende vragen 
te stellen door de actualiteit op dit onderwerp. 

Dinsdag 28 december 2022 is Rendant Exploitatie Business Parcs B.V.  Failliet verklaard. De 
activiteiten zouden zijn overgenomen door Rendant Parknet Beheer B.V.
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Vragen 

1. Wat is de consequentie van de faillissement.
a. Voor het overnemen van de activiteiten door Stedin?
b. Voor de veiligheid van het energie net en de omgeving daarvan.

2. Komt de levering van energie voor de ondernemers op het Nieuwland Parc in gevaar?
3. Zijn er andere ontwikkelingen te melden?

Gevraagd wordt de vragen conform procedure schriftelijk te beantwoorden.   
Indien er door de antwoorden op de vragen zaken als concurrentie zou kunnen 
schaden en of antwoorden personen schaden, graag de nadere toelichting op de 
openbare antwoorden in een vertrouwelijke bijlage bij de antwoorden geven (en/of in 
een besloten bijeenkomst nader van toelichting te voorzien). 

Ondertekening en naam:

Wim van Krimpen,  PvdA 


