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onderwerp Vrachtwagenproblematiek 

Geachte heren Huisman en Van der Spelt, 

Steenbergen, 5 december 2017 

Op 2 november heeft de fractie van D66 artikel 40 vragen gesteld met betrekking tot 
overlast van overnachtende vrachtwagenchauffeurs op de bedrijventerreinen. Op 4 
november heeft ook de fractie van StAN artikel 40 vragen gesteld naar aanleiding van 
de vrachtwagenproblematiek. Omdat er veel overlap is tussen de vragen hebben wij 
ze samengevoegd voor de beantwoording. 

Een aantal factoren zijn te benoemen als aanleiding voor deze artikel 40 vragen. In de 
eerste plaats heeft België een verbod ingesteld voor het langs de snelweg 
overnachten van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast heeft de gemeente Bergen op 
Zoom een verbod ingesteld voor het parkeren op de bedrijventerreinen. In lijn met 
deze ontwikkelingen wordt op bedrijventerreinen in Steenbergen overlast ervaren van 
overnachtende vrachtwagenchauffeurs. De fracties vragen middels deze artikel 40 
vragen in hoeverre het college de vrachtwagenproblematiek herkent en hoe het 
college handelt om tot een oplossing te komen. 
De vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop. 

1. Is de gemeente voldoende op de hoogte van de groeiende parkeer en 
overnachtingproblematiek? 
De gemeente is op de hoogte van de overlast en stuurt toezichthouders op controle 
wanneer er klachten binnenkomen. Dit is echter moeilijk te handhaven. 

2. Kan de gemeente op dit moment handhavend tegen dit probleem optreden? 
Op dit moment is in onze APV geen bepaling opgenomen dat het verboden is om op 
het industrieterrein te overnachten in vrachtwagens. Slechts indien een vrachtwagen 
verkeerd geparkeerd staat, kan hiertegen handhavend opgetreden worden. Hoewel we 
ons bewustzijn van de problematiek om dit te handhaven zijn we nu bezig met het 
aanpassen van de APV op dit punt: er komt een voorstel om het overnachten in 
voertuigen op industrieterreinen te verbieden. 

3. Heeft de gemeente Steenbergen de benodigde capaciteit om hierop te handhaven met 
veelal buitenlandse chauffeurs (taalmoeilijkheden)? 
In de eerste plaats is handhaving nu niet mogelijk, omdat in onze APV geen bepaling^ 
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opgenomen dat het verboden is om het industrieterrein te overnachten in 
vrachtwagens. Desondanks stuurt de gemeente toezichthouders wanneer er klachten 
binnenkomen. Dit betekent dat er meer beroep gedaan zal worden op de BOA-pool. 

4. Zijn er mogelijkheden voor het college op korte termijn hiertegen op te treden, 
zonder dat het probleem verplaats naar naburige gemeentes? Deze 
mogelijkheden worden onderzocht. Overleg met onze buurgemeenten is 
essentieel. 
Wat zijn de argumenten als het niet kan? 
De mogelijkheden om op korte termijn een oplossing te bedenken voorde overlast 
van overnachtende vrachtwagenchauffeurs worden onderzocht. 

5. Kunt u vertellen waarom Bergen op Zoom ervoor gekozen heeft om een gemeentelijk 
parkeerverbod in te stellen? 
Bergen op Zoom heeft een eigen afweging gemaakt. Ook wij werden verrast. 

6. Zijn er al uitkomsten uit overleg met de omliggende gemeentes in de regio? 
De gemeente Bergen op Zoom heeft inmiddels een projectleider aangesteld (voor 8 
uur per week) die de opdracht heeft om met omliggende gemeentes te komen tot een 
regionale oplossing. 

7. Welke gemeentes rondom de gemeente Steenbergen hebben ook een parkeerverbod 
voor overnachtende chauffeurs met vrachtwagen, net zoals Bergen op Zoom? 
Dit is bij ons niet bekend. In een regionaal afstemmingsoverleg zal dit worden 
besproken. 

8. Neemt het college van de gemeente Steenbergen het voortouw om te komen tot een 
regionale oplossing? 
Het college heeft dit inmiddels opgepakt. 

9. Is er een mogelijkheid om bij een van de industrieterreinen een parkeerplaats te 
creëren met sanitaire voorzieningen? 
Dit is (ruimtelijk) mogelijk, maar de vraag is (1) of dit niet meer vrachtwagens aantrekt 
en (2) of dit een taak van de gemeente is. Ook dit moeten we regionaal bekijken. 

10. Wat is de mening van het college omtrent een groot parkeerterrein met faciliteiten 
langs de A4? 
Zolang we in de onderzoekende fase zijn staat het college open voor alle 
mogelijkheden die in de ruimtelijke plannen passen. 

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord. 
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze 
medewerker Pinar Coban. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0167 543 407 
of pere-mail: P.Coban@gemeente^steinbsrgen.nl . 

Hoogachtend, 

ge bur de secretaris, ester, 

Belt, MBA ongh RA 


