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Verdaging beantwoording vragen ex. art. 38 RvO over lage waterpeil Grote en Kleine rietplas

Geachte leden van de raad,
De heer Kuilder, fractie VEVN,heeft vragen gesteld met toepassing van artikel 38 Reglement van Orde
(RvO) van de raad betreffende het lage waterpeil in de Grote en Kleine Rietplas (bijlage 1).
Helaas kunnen wij de vragen niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen beantwoorden. Artikel 38
RvO maakt het mogelijk de beantwoording met 30 dagen te verdagen. Het is nodig van deze optie
gebruik te maken omdat er nog overleg is tussen de provincie, het waterschap en de gemeente om tot een
oplossing te komen voor deze problematiek.
Wij verwachten de gevraagde informatie binnen de verlengde termijn van 30 dagen aan u te doen
toekomen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de
. ge

de burgemeester,
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Verdaging schriftelijke vragen (art. 38 Rvö) met betrekking tot het lage waterpeil Grote en Kleine Rietplas

Geachte heer Kuilder,

op 7 oktober 2019 heeft u op grond van artikel gê Reglement van orde van de raad vragen
gesteld, betreffende het lage waterpeil in de Grote en Kleine Rietplas.
Helaas kunnen wij deze vragen niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen beantwoorden.
Artikel 38 Rvö maakt het mogelijk de beantwoording met 30 dagen te verdagen. Het is nodig
van deze optie gebruik te maken omdat er nog ambtelijk overleg is met de provincie, het
waterschap en de gemeente om tot een oplossing te komen voor deze problematiek.
Wij verwachten gevraagde informatie binnen de verlengde termijn van 30 dagen aan u te
doen toekomen.
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