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schriftelijke vragen over verplaatsing van bedrijf Ziegler in 
Winschoten naar Kroatië 

Geachte mevrouw Stolk en heer Engelkens, 

In uw bovenvermelde brief stelt u ons een aantal vragen naar aanleiding van een bericht op RTV Noord van 
donderdag 23 maart 2017 over het bedrijf Ziegler in Winschoten. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Heeft u kennisgenomen van het slechte nieuws dat een deel van de productie van het bedrijf 
Ziegler in Winschoten naar Kroatië wordt verplaatst? 

Antwoord: Ja. 

2a. Maakt de veiligheidsregio Groningen gebruik van de brandweerwagens van Ziegler? 

Antwoord: Ongeveer de helft van het wagenpark bestaat uit "Ziegler" auto's (20 ä 25 van de 50). 

2b. Hoeveel orders van onze veiligheidsregio lopen er momenteel bij Ziegler? 

Antwoord: Er lopen momenteel geen orders. 

2c. Hoe is het onderhoud van de Groningse brandweerwagens geregeld, en waar vindt dit onderhoud 
plaats? 

Antwoord: De veiligheidsregio is bezig met een synchronisatie van het onderhoud en heeft als beleid dat het 
onderhoud plaats vindt bij de partij die de auto heeft geleverd; dit betekent dat het bovengenoemd aantal 
auto's in onderhoud is bij Ziegler. 

3. Hoe verlopen de onderhandelingen tussen de vakbonden en Ziegler? Wat vindt u van de 
opmerking van het bestuur van Ziegler dat FNV Metaal onbetrouwbaar zou zijn, terwijl diezelfde dag 
nog overleg zou plaatsvinden? 

Antwoord: De heer Plaatje van het FNV meldde ons dat de onderhandelingen met de directie nog niets 
hebben opgeleverd. Dit heeft er alles mee te maken dat de hoofddirectie van het bedrijf in Duitsland 
bepalend is voor de te volgen strategie van het bedrijf. Het is niet aan ons om over woorden als 
"onbetrouwbaar" te oordelen. 
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4a. Welke gevolgen zou het verplaatsen van de productie van ZIegler hebben voor de 
werkgelegenheid In de regio? 

Antwoord: Op een totaal van ca 80 arbeidsplaatsen staan de banen van 20 personen op de tocht i.v.m. het 
verplaatsen van een deel van de productie naar Kroatië. 

4b. Welke alternatieven zijn onderzocht om het verlies aan werkgelegenheid zoveel mogelijk te 
beperken? 

Antwoord: Op dit moment zijn er nog geen alternatieven onderzocht. 

5. In hoeverre zijn factoren als werknemersbelangen en werkgelegenheid opgenomen in de 
aanbestedingscriteria voor brandweerwagens? 

Antwoord: Bij kleinschalige opdrachten probeert de veiligheidsregio daarop nog te sturen maar bij 
opdrachten die volgens de Europese richtlijnen moeten worden aanbesteed, is dat slechts in beperkte mate 
mogelijk. 

6. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid bij Ziegier en in de regio Winschoten 
zoveel mogelijk behouden blijft? 

Antwoord: l.o.m. portefeuillehouder Brouns heefter inmiddels een gesprek plaatsgevonden tussen 
wethouder Broekhuizen van de gemeente Oldambt en directie van Ziegler. 
Bij deze gelegenheid is nogmaals het belang van het behouden van werkgelegenheid voor de betrokken 
medewerkers benadrukt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ïedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


