Schriftelijke vragen
ex artikel 40 van het Reglement van Orde gemeenteraad Twenterand, gericht aan het college of de
burgemeester.

Fractie: PVV
Onderwerp: Bebo Parket
Datum: 16 december 2019
Beantwoording: schriftelijk
Vraag 1
In Twenterand is Enexis druk bezig met het plaatsen van zogenaamde slimme energiemeters bij
particulieren. Wat ons betreft geen activiteit met een hoge mate van urgentie. Vindt u niet dat Enexis
dan niet beter eerst Bebo Parket kan helpen door hier extra mankracht voor in te zetten? De
ondernemer lijdt nu dagelijks inkomstenderving/schade en er staan circa 12 werknemer langs de kant.
Kan Twenterand, als aandeelhouder van Enexis, niet extra druk uitoefenen op Enexis om te zorgen
dat de wachttijd wordt verkort voor ONZE ondernemer? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord vraag 1
Twenterand zal geen extra druk uitoefenen op Enexis. Het verzwaren van het netwerk heeft een
standaard doorlooptijd. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om rekening te houden met deze
doorlooptijd. Twenterand heeft geen directe invloed op de praktische planning van uitvoering van
werkzaamheden van Enexis.
Vraag 2
Kunt u ons vertellen hoe lang Bebo Parket nog moet wachten voordat de aangeschafte machine kan
gaan draaien en de 12 personeelsleden aan het werk kunnen? Wilt u hiernaar informeren en ONZE
ondernemer hiervan op de hoogte stellen?
Antwoord vraag 2
Twenterand kan dit niet vertellen en zal hier ook niet naar informeren. De lijnen tussen Bebo Parket
en Enexis zijn kort. De afstemming zal tussen die twee partijen moeten plaats vinden.
Vraag 3
Heeft u contact (gehad) met Enexis over deze kwestie? Zo ja, hoe vaak en van wanneer dateert het
laatste contact? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vraag 3
Twenterand heeft contact gehad met Enexis over deze kwestie. Er is contact gelegd naar aanleiding
van deze schriftelijke vragen.
Vraag 4
Gaat u contact opnemen met Enexis? Om opheldering te vragen over deze kwestie? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord vraag 4
Zie antwoord vraag 3.
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Vraag 5
Kunt u ons garanderen dat de wachttijd van de noodzakelijke werkzaamheden door Enexis, niet, maar
dan ook niets te maken heeft met het netwerk dat op slot zit door Zonnepark Oosterweilanden? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord vraag 5
Het verzwaren van de aansluiting heeft een standaard doorlooptijd. Dat heeft niks te maken met de
netwerkschaarste.
Vraag 6
Kan een bedrijf dat op deze manier gehinderd wordt in haar bedrijfsvoering ergens een schadeclaim
indienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kan dit en heeft de gemeente hierbij een faciliterende
rol?
Antwoord vraag 6
Het bedrijf wordt niet gehinderd in hun bedrijfsvoering. Er kan gebruik worden gemaakt van
noodstroom, maar hier is niet voor gekozen.
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