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Onderwerp

Schriftelijke vragen van PVV over overlast door reizigers
Datum

11 februari 2020

Geachte heren Van den Berg en Van Hattem,

Ons kenmerk

C2258316/4644417
Uw kenmerk

Bij brief van 23 januari 2020, ingekomen op 24 januari 2020, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 43 69

1. Asieltuig rooft en steelt niet alleen, het terroriseert ook nog eens
buschauffeurs, aldus een artikel op de website van Omroep Brabant. Heeft het
college het artikel gelezen en klopt volgens u de inhoud? Zo nee, waarom niet?

Email

Antwoord: We kennen het door u aangehaalde artikel, waarin overigens de
termen ‘roven’ en terroriseren’ niet voorkomen. We nemen dan ook afstand van
de aard en toonzetting van uw schriftelijke vragen.
We erkennen de problematiek echter wel en vinden het spijtig dat er misbruik
wordt gemaakt van de gastvrijheid van Nederland en Brabant. Het openbaar
vervoer in Brabant is, zonder onderscheid, voor iedereen beschikbaar. We
hechten grote waarde aan de veiligheid in de Brabantse bussen en het
veiligheidsgevoel van onze reizigers en de buschauffeurs. We betreuren iedere
vorm van overlast omdat dit schade berokkent aan ons OV-product.
Overlastgevers pakken we aan en we hebben een warm voor hart voor ieder
die dat nodig heeft. Mede daarom bieden we de vervoerders in Brabant via de
geldende concessie de mogelijkheid om maatregelen te nemen die de (sociale)
veiligheid verbeteren. Hiervoor is per concessie een specifiek budget
beschikbaar. Het staat de vervoerders vrij om daarin passende keuzes te maken
en we denken hierover met hen mee.

-

2. Hebben de concessiehouders of andere partijen u geïnformeerd over de
wantoestanden op deze buslijn 99? Zo ja, wanneer en welke actie heeft u
ondernomen? Zo nee, hoe gaat u Arriva hierop aanspreken?
Antwoord: Ja, de vervoerder heeft ons recentelijk hierover geïnformeerd. We
hebben contact opgenomen met de landelijke ketenmarinier. Het kabinet heeft

mschoenmaker@brabant.nl
Bijlage(n)

de ketenmarinier aangesteld om tot een gezamenlijke aanpak van overlast
gevende asielzoekers te komen.
Vanuit het programma High Impact Crimes van het ministerie van Justitie en
Veiligheid werken politie, gemeenten en andere partners aan doeltreffende
oplossingen. Dit wordt momenteel vertaald naar de lokale situatie in Grave,
waarbij de verantwoordelijke partijen op zowel lokaal als landelijk niveau met
elkaar in gesprek zijn over een specifieke aanpak. Over de voortgang worden
we geïnformeerd in het kader van ons reguliere sociale veiligheidsoverleg met
de vervoerders. Voor zover reizigers overlast veroorzaken in de vorm van
criminaliteit, werken de vervoerders samen met politie en justitie, die
verantwoordelijk zijn voor handhaving.
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3. Volgens het artikel spelen de wantoestanden al wekenlang. Kan het college
aangeven sinds wanneer het college bekend was met deze problematiek en
waarom PS hierover niet eerder is geïnformeerd?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2. We hebben uw Staten vanwege het
hoge uitvoeringsgehalte hier niet specifiek over geïnformeerd.

4. Wat gaat het college (al dan niet in samenspraak met het Gelders college)
doen om per direct een einde te maken aan de wantoestanden op lijn 99?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 2.

5. Kan het college aangeven of in hoeverre deze met overlastgevende
asielzoekers ook speelt op andere buslijnen in onze provincie?
Antwoord: Nee, daarover is ons momenteel niets bekend.

6. Wat gaat het college doen aan de overlast met laffe berovingen, talloze
winkeldiefstallen en nu dit schandaal? Wanneer start u daar mee?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1 en 2.

7. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat dit criminele asieltuig niks
in onze Brabantse bussen te zoeken heeft, maar zo snel mogelijk ons land moet
verlaten? Is het college bereid om bij het kabinet met spoed aan te dringen op
stevige maatregelen, waaronder uitzetting?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1 en 2.

8. Kan het college aangeven door wie de extra beveiligers worden betaald?
Betaalt de provincie hier direct of indirect via de vervoersmaatschappijen aan
mee?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1.

9. Kan het college aangeven wat het college -met een gedeputeerde met de
portefeuille veiligheid nota bene- tot nu toe met deze situatie heeft gedaan en
nog gaat doen om de veiligheid van onze chauffeurs en reizigers te
beschermen?
Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1 en 2.
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10. Kan het college specifiek aangeven of en in hoeverre er maatregelen
worden genomen vanuit de portefeuille veiligheid? Zo nee, waarom niet?

11 februari 2020

Antwoord: Zie ons antwoord op vraag 1 en 2.

C2258316/4644417

Ons kenmerk

11. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat gelet op deze volstrekt
onacceptabele asielterreur er geen sprake is van vluchtelingen op zoek naar
veiligheid, maar het onveilig maken van ons land door agressief asieleisend tuig,
wat geen opvang moet worden geboden? Is het college dan ook bereid om bij
het kabinet aan te dringen de AZC’s voorgoed te sluiten en onze grenzen dicht
te gooien voor asieleisers? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, omdat de problematiek op lijn 99 voor ons daar geen
aanleiding toe geeft. We willen de overlast tegengaan, zonder daarbij een
ieder over één kam te scheren.

12. Kan het college aangeven wanneer de grens is bereikt van de voortdurende
overlast? Wanneer is het moment bereikt dat het college net als de PVV zegt
'genoeg is genoeg', en dan ook de daad bij het woord voegt?
Antwoord: We herkennen ons in geen enkel opzicht in uw generaliserende
vraagstellingen. Voor het overige verwijzen we naar onze vorige antwoorden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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