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Schriftelijke vragen exart.47 RvO aan
het College van GS, gesteld door de
heerW. Joustra van de WD
betreffende bedreigi ng van
buschauffeuse te Utrecht (31 -08-201 6).

Geachte heer Joustra,

Toelichtinq:
Op 30 augustus 2016 berichtte RTV-Utrecht over een overval in de Utrechtse wijk Vleuten
Hierbij is een buschauffeuse bedreigd met een mes.

Op 24 mei 201 6 heeft het college in beantwoording van WD vragen aangegeven dat agressie in het
openbaar vervoer niet in de eerste plaats een vervoerderprobleem maar een openbare orde
probleem is. ln aanvulling op de vragen die de WD stelde over een incident in Overvecht eerder
deze maand heefr de WD de volgende vragen aan het College.

De buschauffeuse die bedreigd werd in Vleuten wist de daders af te schrikken met verbaal geweld.
1. ls het college bereid dit gedrag publiekelijk positief te waarderen?

Antwoord:
We zijn geschrokken van dit incident. ln deze situatie zijn de daders afgeschrikt en weggerend en is er
gelukkig niemand gewond geraakt. We doen hier verder als college publiekelijk geen uitspraak over.
Bij het antwoord op vraag 2 gaan wij hier verder op in.

2. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De vervoerder is werkgever van de buschauffeurs en is in deze situatie de bevoegde partij om hier een
uitspraak over te doen. Of ze dít gaan doen is aan de werkgever zelf.

3. Hoe creëert het college, samen met u-ov, gemeenten en politie voonivaarden opdat buschauffeurs
gesteund worden om zelf passend te kunnen optreden in deze situaties?
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Antwoord:
Wij begrijpen uw gedachtelijn goed, maar dit is een verantwoordelijkheid van de werkgever van de
buschauffeurs. Volgens de policy van de vervoerder is het in dit soort situaties (overvallen) voor
chauffeurs vooral zaak voozichtigheid te betrachten en zichzelf, en de passagiers, niet in gevaar te
brengen. Het is aan de medewerkers service en veiligheid van U-OV en de politie om actief op te
treden in deze situaties.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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