
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 3-4-2018 REFERENTIE D. Eerdmans 
ONS NUMMER 81CBE30A DOORKIESNUMMER 06 23071707 
NUMMER PS 2018MME88 E-MAILADRES david.eerdmans@provincie-utrecht.nl 
BIJLAGE - PORTEFEUILLEHOUDER Straat 
 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Categoriale beschikking Boa’s U-OV weer op orde 

 
Voorgestelde behandeling:  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Vervoerder Qbuzz (U-OV) heeft de eerder verlopen Categoriale beschikking Boa’s weer op orde. 
 
Voorgeschiedenis 
Qbuzz (vervoerder in de U-OV-concessie) heeft in februari abusievelijk de door justitie afgegeven Categoriale 
Beschikking voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) laten verlopen. Hierdoor vervielen de bijzondere 
bevoegdheden die deze (circa 30) BOA’s hebben op het gebied van opsporing en aanhouding. Hierover bent u 
per geheime statenbrief (d.d. 8 maart) geïnformeerd. Gelijktijdig heeft de provincie van Qbuzz middels een brief 
(d.d. 8 maart) geëist om de Categoriale Beschikking zo snel mogelijk weer te verkrijgen en in de tussentijd 
aanvullende maatregelen te nemen om het niveau van veiligheid te borgen. 
 
Essentie / samenvatting 
Qbuzz heeft op 9 maart gereageerd op de brief van de provincie en aangegeven dat:  

 Het de verantwoordelijkheid van Qbuzz was om de categoriale beschikking tijdig te verlengen, en dat zij 

de fout betreuren.  

 Er daarnaast ook bij justitie fouten gemaakt zijn; onder meer door niet tijdig zoals gebruikelijk richting 

Qbuzz te signaleren dat de beschikking af zou lopen. 

 Qbuzz, in overleg met justitie, bezig is met een versnelde procedure om de Categoriale beschikking 

terug te krijgen; 

 Er afspraken gemaakt zijn met politie over de periode dat de Boa’s niet als zodanig inzetbaar zijn; 

 Er gesproken wordt met de gemeente Utrecht over de mogelijke inzet van gemeentelijke Boa’s in het 

openbaar vervoer in de periode dat de Boa’s van Qbuzz niet als zodanig inzetbaar zijn. 

 
Inmiddels heeft Qbuzz de provincie laten weten dat het hen gelukt is de procedure om de Categoriale beschikking 
terug te krijgen verder te versnellen. Op 21 maart om 10:00 zijn de Boa’s opnieuw beëdigd en vanaf dat moment 
weer als zodanig inzetbaar. Daarmee voldoet Qbuzz nu weer aan de afspraken die gemaakt zijn tussen provincie 
en Qbuzz over het niveau van veiligheid. 
 



 

  

 

Tevens heeft Qbuzz laten weten dat de gemeente Utrecht positief gereageerd heeft op het verzoek om 
gemeentelijke Boa’s in te zetten. Doordat de Categoriale beschikking echter al zo snel weer verkregen is, bleek 
inzet van de gemeentelijke Boa’s niet meer nodig. 
 
In de periode dat de Boa’s niet als zodanig bevoegd waren, zijn deze wel zoals gebruikelijk ingezet in het 
openbaar vervoer, maar dan in een rol als toezichthouder met beperktere bevoegdheden. Er is in deze periode 
dus wel toezicht op veiligheid geweest en de zichtbare aanwezigheid van de toezichthouders kende ook in deze 
periode een preventieve werking – temeer daar niet bekend gemaakt is dat hun bevoegdheden beperkt waren. Er 
hebben zich in deze periode voor zover bekend bij Qbuzz ook geen incidenten voorgedaan.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Borgen van het niveau van veiligheid in het openbaar vervoer. 
 
Opheffen geheimhouding 

Op de vorige Statenbrief over dit onderwerp is door Gedeputeerde Staten geheimhouding opgelegd op basis van 
artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hier werd 
voor gekozen omdat openbaarmaking van het feit dat de BOA’s niet als zodanig inzetbaar zijn het risico kon 
opleveren dat de adequate handhaving en opsporing in het openbaar vervoer wordt belet, bijvoorbeeld doordat 
overlastplegers en/of zwartreizigers gebruik maken van dit feit.   
 
Nu de BOA’s weer volledig bevoegd en operationeel zijn vervalt dit argument voor geheimhouding en is er geen 
grond meer voor deze geheimhouding. Daarom wordt besloten de eerder opgelegde geheimhouding op te heffen. 
 
 
Financiële consequenties 

- 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De provincie evalueert als concessieverlener deze betreurenswaardige kwestie met de voor veiligheid 
verantwoordelijke concessiehouder Qbuzz om er absoluut zeker van te zijn dat een dergelijke situatie zich in de 
toekomst niet meer kan voordoen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze statenbrief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


