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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
De gemeenteraad, althans de meerderheid, heeft destijds een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven. Moet deze verklaring door de raad worden ingetrokken? Indien ja, wanneer gaat dat
gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Antwoord 1:
Het moeten intrekken van de verklaring van geen bedenkingen is op dit moment niet aan de orde.
Formeel loopt de behandeling van de vergunningaanvraag waarop deze betrekking heeft door (zij
het dat de verdere behandeling in het licht van de aankondiging door Weelec van de
bedrijfsbeëindiging wordt aangehouden) totdat de aanvraag door Weelec wordt ingetrokken. Weelec
heeft aangegeven voornemens te zijn om tot intrekking over te gaan nadat de activiteiten op de
huidige locatie zijn beëindigd.
Vraag 2:
Voorkomen dient te worden dat u die fout weer maakt (het vergunnen van een milieutechnisch te
zwaar bedrijf op een locatie met een te lichte milieucategorie). Dit terrein valt immers onder een
lichte milieucategorie 2 of 3. Heeft de gemeente er nu alles aan gedaan opdat vaststaat dat dit
terrein de lichte milieucategorie 2 of 3 heeft?

Antwoord 2:
Het college merkt op dat de beoordeling van de (in de in behandeling zijnde vergunningaanvraag
opgenomen) activiteiten van Weelec niet heeft plaatsgevonden op basis van een indeling in
milieucategorieën, maar op basis van een beoordeling van de daadwerkelijk effecten die de concrete
(in de vergunningaanvraag opgenomen) activiteiten met zich brengen. Onder meer omdat het
bestemmingsplan hier feitelijk niet een toetsingskader inhoudt dat is gebaseerd op een indeling in
milieucategorieën. Hiermee wordt voor de omgeving gewaarborgd dat er ‘te zware’
bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Ter zake zij ook verwezen naar de toelichting bij het raadsvoorstel
met betrekking tot de (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen.
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Vraag 3:
Bij Weelec werkten 35 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat gaat u doen om deze
mensen weer aan het werk te helpen?
Antwoord 3:
Uit van Weelec verkregen informatie blijkt dat Weelec een sociaal plan met outplacement voor haar
werknemers heeft opgesteld. Hiermee worden werknemers onder andere door sollicitatietraining
ondersteund in hun voorbereiding op het vinden van ander werk en worden zij door de HR-afdeling
begeleid in het vinden van ander werk. Weelec organiseert daarnaast met haar toeleveringspartners
een ‘banenmarkt’ om mensen te interesseren in en begeleiden naar ander werk. De gemeente
Maastricht heeft middels haar Bedrijfscontactpunt aangeboden om, indien en daar waar nodig,
contacten te leggen met bedrijven in Maastricht in het begeleiden van mensen van werk naar werk.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
de Burgemeester,

Vragen ex art. 47 RvO

J.M. Penn-te Strake
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