
VRAGENUUR RAAD 22 FEBRUARI 2018

1. GBMG – vragen over Reining

Onderwerp: Reining
Vragensteller: Hans Haze (GBMG)
Portefeuillehouder: Jan Jakob Boersma

Het Europees Hof heeft een uitspraak gedaan inzake de verplichte rusttijden voor 
vrachtwagenchauffeurs waarbij zij heeft vastgesteld dat het hoofddoel van de verordening is de 
arbeidsomstandigheden van werknemers in de wegvervoerssector en de verkeersveiligheid in het 
algemeen te verbeteren. De wetgever wilde dus dat bestuurders hun normale wekelijkse rusttijden 
kunnen doorbrengen op een plaats met passende en geschikte accommodatie.
Een vrachtwagencabine is geen geschikte plaats voor langere rustperioden dan de dagelijkse 
rusttijden en de verkorte wekelijkse rusttijden. Het Hof stelt dat als de normale wekelijkse rusttijden in 
het voertuig mogen worden doorgebracht, dit zou betekenen dat bestuurders al hun rusttijden in de 
cabine van hun voertuig zouden kunnen doorbrengen. Dat druist in tegen de doelstelling van de 
verordening om de arbeidsomstandigheden van bestuurders te verbeteren.
Vraag: bent u op de hoogte van de uitspraak van het Hof en de doelstelling die beoogd wordt voor de 
beroepschauffeurs, nl. normale rusttijden kunnen doorbrengen op een plaats met passende en 
geschikte accommodatie mee gelet op de arbeidsomstandigheden? 
Vraag: Onderschrijft u het standpunt van het Hof dat het rusttijdenbesluit en de uitvoering hiervan de 
verbetering van de verkeersveiligheid (mede) dient de verbeteren, waarmee tevens het algemeen 
belang is gediend?
  
Op basis van de recente uitspraken van het Hof heeft uw College gemeend medewerking te moeten 
verlenen aan 1 specifiek bedrijf om in, dan wel nabij, het bedrijf tijdelijk “overnachten” mogelijk te 
maken middels een ontheffing, te weten de locatie Vredenburgweg 3a.

Vraag 1: In hoeverre staat het bestemmingsplan een dergelijke ontheffing toe? Oftewel wat is de 
bestemming van deze terreinen en gebouwen? Past de door u verleende ontheffing binnen het 
bestemmingsplan of is er sprake van een gedoogsituatie? 

Vraag 2: Welke voorzieningen worden getroffen gelet op de hier geldende voorzieningen op het 
gebied van arbeidsomstandigheden (Arbo-wetgeving) en heeft uw College zich ervan verwittigd dat 
voldaan wordt aan voornoemde regelgeving?

Vraag 3: U stelt dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan  aan de gebruiksmogelijkheden van 
de omliggende bedrijven. Waarop baseert u dit? Is er overleg geweest met bijvoorbeeld het 
parkmanagement en de omliggende gemeenten zoals de gemeente Groningen?  En zo ja wat zijn de 
uitkomsten? Zijn alle bedrijven hierover geïnformeerd en welke mogelijke precedent werking kan 
hiervan uitgaan indien andere bedrijven ook een dergelijk verzoek doen?



Vraag 4: In hoeverre heeft uw College onderzocht of voldaan wordt aan wetgeving inzake 
brandveiligheid, hygiëne etc.? Voor horeca e.d. is zeer stringente wetgeving van toepassing en in 
hoeverre is dit hier ook van toepassing? Waaruit bestaat het toezien en controle van uw College?

Mede doelstelling van de uitspraak van het Hof is dat er sprake moet zijn van “gelijkwaardige” 
concurrentie van bedrijven oftewel het tegengaan van “oneerlijke concurrentie” door doorgaans Oost-
Europese vrachtwagenrijders? Kortom, de oneerlijke concurrentieverhoudingen die hierdoor ontstaan.

Vraag 5: Heeft uw College bij uw overwegingen om een ontheffing te verlenen hiermee rekening 
gehouden?  

Vraag 6: Gelet op de samenstelling van het College is de vraag gerechtvaardigd of de wethouders 
van bijvoorbeeld PvdA, CDA, CU en SP een voorbehoud hebben gemaakt of hebben ze hiermee 
volledig ingestemd? Mede gelet op de reacties van de vakcentrales CNV en FNV.

Vraag 7:  Is de ontheffing c.q. het gedogen definitief of ligt deze voor inspraak te inzage? 

2. SP – vragen over Werfkade Hoogezand

Onderwerp: Situatie werfkade Hoogezand
Vragensteller: Joke Lesman (SP)
Portefeuillehouder: Jan Jakob Boersma

De laatste tijd is het regelmatig glad en het is belangrijk dat daardoor geen gevaarlijke 
situaties ontstaan op de wegen. Daarom hebben wij de volgende vraag over de situatie 
op de Werfkade. De weg is daar verzakt. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
beschoeiing bij het water. Daardoor ontstaan voornamelijk bij gladheid gevaarlijke 
situaties.  Is het college van deze situatie op de hoogte? Welke maatregelen worden 
momenteel getroffen om zowel de gladheid, de gevaarlijke situatie rondom de kades, als 
de verzakking in de weg op te lossen? Is het college bereid om het initiatief te nemen 
naar mogelijk andere betrokken partijen om deze problematiek op te pakken?


