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Geachte heer Monrooij,

Montageweg

VERZOHDEN21 JUU 2018

In uw brief van 28 juni 2018 heeft u vragen gesteid over overnachtingen door
vrachtwagenchauffeurs op het parkeerterrein gelegen aan de Montageweg te
Nieuwegein. Hieronder treft u uw vragen en de beantwoording ervan aan.
1. Is het co/lege bekend met de i/legale overnachtingen op dit parkeerterrein en de
overlast die dit veroorzaakt? Zo ja, hoe wordt tegen deze overlast opgetreden?
Het college is bekend met het overnachten van vrachtwagenchauffeurs op het
parkeerterrein gelegen aan de Montageweg te Nieuwgein. De overnachtingen van
de vrachtwagenchauffeurs in hun cabine zijn echter niet illegaal binnen de
gemeente Nieuwegein.
Vermoedelijk verwijst u naar artikel 4: 18 van de Aigemene Plaatselijke
Verordening waarin wordt gesteid dat recreatief nachtverblijf buiten een
kampeerterrein niet is toegestaan. Dit artikel refereert echter aan recreatief
nachtverblijf, zoals het overnachten in kampeermiddelen (caravans, tenten,
campers). Het overnachten in een vrachtwagencabine valt niet onder deze
noemer. In onze Aigemene Plaatselijke Verordening is hiervoor verder oak geen
verb ad opgenomen.
Daarnaast geldt er een Europese verordening waarin is opgenomen dat er
overnacht mag worden in de cabine van een vrachtwagen, mits de cabine
behoorlijke slaapfaciliteiten biedt. Dit betekent dat wij het overnachten in de
cabines van vrachtwagens niet kunnen beperken in onze Aigemene Plaatselijke
Verordening.
Wij zijn bekend met de overlast die met de overnachtingen gepaard gaat. Sinds
de meldingen hierover, is er door Stadstoezicht extra teezieht gehouden op het
terrein. Oak zijn er gesprekken gevoerd met diverse vrachtwagenchauffeurs die
van het terrein gebruik maken. Zie oak het antwoord op vraag 4.
2. Is net co/lege bekend dat er door bedrijven op Het Klooster zelfs naar dit
parkeerterrein wordt doorverwezen om te overnachten omdat er op Het Klooster
zelf geen ruimte is? Zo ja, bent u voornemens om met deze bedrijven in
gesprek te gaan om deze praktijk een halt toe te roepen.
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Op Het Klooster is een particulier beveiligingsbedrijf actief dat overnachtende
vrachtwagenchauffeurs daar wegstuurt. Op Het Klooster geldt een parkeerverbod
en zodoende is ook overnachten daar niet toegestaan. Het is ons niet bekend dat
de beveitigers de vrachtwagenchauffeurs naar de Montageweg zouden verwijzen.
Mede naar aanleiding van uw vraag nemen wij ambtelijk contact op met
beveiligingsbedrijf G4S. Wij zullen hen vragen vrachtwagenchauffeurs erop te
wijzen dat het veroorzaken van overlast tijdens het overnachten niet wordt
geaccepteerd.
3. Is riet college het met ons eens dat overnachtingen op dit parkeerterrein
verboden zijn en dat dit fenomeen gestopt moet worden?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 1.
Het is ons daarnaast bekend dat verschilIende bedrijven het parkeerterrein aan de
Montageweg gebruiken of gebruikt hebben als parkeerplaats voor hun voertuigen
en/of opleggers. Voertuigen langer dan 6 meter mogen maar onder bepaalde
voorwaarden op het terrein worden geparkeerd. De betreffende bedrijven zijn de
afgelopen tijd benaderd door Economische Zaken, Stadstoezicht, de wijkagent en
onze juristen, en zijn hierover geïnformeerd. Wij zien positieve resultaten na deze
contacten. Ook de vrachtwagenchauffeurs hebben aan de gemeente aangegeven
dat zij dit positieve resultaat zien.
4. Ziet u mogelijkheden om de overlast op dit parkeerterrein te stoppen? Bent u
bereid om extra handhaving in te zetten?
Zowel de gemeente ais de vrachtwagenchauffeurs geven aan dat er op dit
moment, na de extra inzet van de afgelopen tijd, geen overlast plaatsvindt op het
parkeerterrein aan de Montageweg. Er is afgesproken dat we bij nieuwe signalen
opnieuw met elkaar in overleg gaan. Om te voorkomen dat de overlast
terugkeert, wordt er momenteel door Stadstoezicht extra toezicht gehouden op
de locatie. Tevens is er een samenwerking van kracht tussen de gemeente en de
politie. Tot nu toe zien wij positieve resultaten van deze inzet.
Heeft u verder nag vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met
M.S. Klijnsmit, telefoonnummer (030) 607 19 82.
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