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• VERZONDEN 19 MEI 2016

Geachte heer Renet,
In uw brief van 23 maart 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 37 RVO over de overlast
van geparkeerde vrachtwagens. Hierbij beantwoorden wij deze vragen.
Vraag 1
Bent u het er mee eens dat de betreffende bedrijven wiens grondstoffen en producten
vervoerd worden in deze een ketenverantwoordelijkheid en een maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben.
Antwoord 1
In de basis is het vervoer en transport een verantwoordelijkheid van de private
partijen. De logistieke keten is door de vele partijen dusdanig complex dat er niet
gesproken kan worden over een verantwoordelijkheid voor de gehele keten. Wij
spreken de bedrijven aan op maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar de
bedrijven bepalen zelf in hoeverre zij daar invulling aan geven.
Vraag 2
Bent u het er mee eens dat de lage lonen van de Oost-Europese chauffeurs de,
voornaamste, onderliggende oorzaak van de problemen vormen.
Antwoord 2
We constateren dat er ’s nachts buitenlandse vrachtwagens met hoofdzakelijk
Oost-Europese kentekens op de APV-locaties staan. Dat er sprake is van verschil
in beloning tussen West-Europese en Oost-Europese chauffeurs staat vast. Niet
vaststaat of dit de voornaamste oorzaak is van het probleem. Wij hebben vanuit de
transportsector begrepen dat ook bij een hogere beloning chauffeurs niet per sé
naar een betaalde parkeergelegenheid gaan. De werkcultuur, het arbeidsethos en
het vermijden van kosten zijn ook belangrijke factoren.
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Vraag 3
Zijn er inmiddels gesprekken met betreffende bedrijven (VDL/Nedcar en Chemelot)
gevoerd waarin deze gewezen werden op hun verantwoordelijkheid. Zo ja, wat zijn de
resultaten.
Antwoord 3
Zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau is en wordt er constructief overleg
gevoerd met VDL Nedcar en Chemelot. Bij Chemelot is een specifiek terrein
genoemd en VDL Nedcar wil graag participeren in een aparte werkgroep voor het
thema in hun omgeving.
Ondanks het constructieve overleg is er nog geen concreet zicht op een dedicated
oplossing. Het vrachtwagenparkeren wordt zowel door de bedrijven als door de
gemeente in verband gebracht met andere dossiers (gebiedsvisie Chemelot 2025,
uitbreiding VDL Nedcar Pasveld). Er kan daardoor nog geen concrete planning
worden gegeven.
Vraag 4
Een mogelijke oplossing zie ik in het verstrekken van, kortlopende, vouchers aan deze
chauffeurs voor een eenvoudige maaltijd en een parkeerplaats om te kunnen slapen.
Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid zou die verstrekt moeten worden
door de productiebedrijven en niet door de gemeente. Is het College bereid een
dergelijke regeling na te streven.
Antwoord 4
Gezien de langere doorlooptijd voor een decf/cafed oplossing dan voorzien zijn wij
als gemeente voornemens om in de tussentijd mogelijke alternatieven, zoals een
tijdelijke parkeerplaats en het stimuleren van gebruik van het commerciële
aanbod, nader te verkennen.
Betaling voor overnachting en gebruik van faciliteiten op basis van een
vouchersysteem bestaat in verschillende varianten. In het overleg met de
bedrijven is dit ook genoemd. Er bestaat echter geen regeling waarmee
(productie)bedrijven verplicht kunnen worden om (het gebruik van) een
vouchersysteem aan te bieden aan chauffeurs en dat te financieren.
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