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Betreft: Schriftelijke vragen van D66 inzake compensatie ondernemers Tongerseweg. 
 
Geacht college, 
 
Sinds een aantal maanden wordt er hard gewerkt aan de reconstructie van de Tongerseweg. De 
werkzaamheden zijn in volle gang en de machines en het werkverkeer zijn veelvuldig terug te vinden op de 
opengebroken weg. Het gevolg hiervan is dat de bereikbaarheid hieronder te lijden heeft en het zijn vooral 
de horecaondernemers die daar last van ondervinden. Hierdoor zien zij niet alleen een terugloop van hun 
klandizie en dús inkomsten, ook de overlast door het grote bouwverkeer en de werkzaamheden zelf zorgen 
er ook nog eens voor dat de terrassen leeg blijven en nog meer klanten wegblijven. 
 
Uit eerder contact met uw college en ambtelijke informatie blijkt dat deze overlast en het negatieve 
inkomenseffect gezien worden als ondernemersrisico. Dit begrijpen we, maar naar onze mening dient er ook 
een grens te bestaan waar het ondernemersrisico ophoudt en waar verantwoordelijkheid van de gemeente 
of rijksoverheid om de hoek komt kijken in de vorm steun aan de ondernemers. 
 
We hebben daarom de volgende vragen: 
 

1. Op grond waarvan acht u de negatieve inkomenseffecten als een ondernemersrisico? Is uw visie 
gebaseerd op landelijke regelgeving of eigen inzichten? Graag onderbouwen. 

2. Indien inderdaad sprake is van een ondernemersrisico, hoe lang geldt dit uitgangspunt en vanaf welk 
moment kan een ondernemer wel formeel aanspraak maken op een andere (compensatie)regeling, 
en welke is dat dan? 

3. Het feit dat nu de coronaregels zijn versoepeld en de compensatieregelingen in verband met corona 
vervallen, maakt het extra zuur voor de ondernemers. Zij kunnen de geleden schade niet inlopen 
zoals bijvoorbeeld de horeca in de binnenstad door de teruglopende klandizie als gevolg van de 
werkzaamheden. Welke mogelijkheden ziet u nog voor deze ondernemers om enigszins het geleden 
inkomensverlies te compenseren? Kan er op incidentele basis maatwerk worden toegepast op dit 
soort situaties? 

4. Stel dat de werkzaamheden aan de Tongerseweg uitlopen en daarmee ook de negatieve gevolgen 
voor de ondernemers, wat betekent dit voor uw standpunt dat hier sprake is van een 
ondernemersrisico? (Voor zover dit ook uw standpunt blijft.) 

 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Richard Wijnands    Harald Barendse     
Raadslid D66 Maastricht   Raadslid D66 Maastricht  


