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Geachte Heer Dercksen,

ln uw brief van 30 maart 2015 heeft u ons vragen gesteld over de aanpak van geweld in het openbaar vervoer
Hieronder worden uw vragen beantwoord.

U heeft de volgende toelichting gegeven bij uw vragen:
"Sinds december 2014 koppelen Arriva en de politie in de gebieden waar Arriva bus- en treinverkeer vezorgt
hun gegevens. ln Zuid-Holland is daardoor het aantal opgeloste zware geweldsdaden in bus en trein met 50 %
gestegen, tot 80%. Zeer aansprekende resultaten. Het idee is zo simpel en goedkoop dat de vraag rijst waarom
niemand dit niet eerder bedacht heeft.

Aniva stelt het systeem " om niet" aan een ieder ter beschikking, daar men niet wil concureren op veiligheid."

Vervolgens heeft u de volgende vragen gesteld:

Worden de gegevens van alle geweldsincidenten in het openbaar vervoer in de provincie Utrecht
gekoppeld aan de politiegegevens?

Antwoord:
Nee, geweldsincidenten worden, binnen de beide concessies waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is,
op dit moment niet gekoppeld aan politiegegevens. Wel hebben de concessiehouders Qbuzz en Connexxion
korte lijnen met de politie bij incidenten en is de politie snel ter plaatse om te ondersteunen. Als het gaat om
cameratoezicht is er ook een goede samenwerking met de politie en is er snelle opsporing.

2. Zo ja,wat zijn daarvan de resultaten geweest?

Antwoord:
Het systeem wordt niet toegepast binnen de beide concessies waarvoor de Provincie Utrecht verantwoordelijk
is.

3. Zo nee, bent u dan bereid om zo spoedig mogelijk dit systeem in te voeren en daartoe met andere
provincies of overheden die dit systeem voeren en/of Aniva contact op te nemen.
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Antwoord:
Er zal ondezocht worden of dit middel ingezet kan worden binnen de concessies van de provincie Utrecht, en
welke voorwaarden (zoals kosten) daaraan verbonden zijn. Wij bespreken dit met beide vervoerders, Qbuzz en
Connexxion. Wij zullen het resultaat voor het zomeneces aan u terugkoppelen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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