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Gericht aan GS / lid GS 
 

Johannes Kramer 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

Uit berichtgeving in het Dagblad van het Noorden 

blijkt dat de Provincie Groningen Arriva in 

gebreke heeft gesteld vanwege te weinig inzet 

van toezichthoudend personeel op verschillende 

treintrajecten. 

Volgens de Vakbond voor Rijdend Personeel 

(VVMC) hebben medewerkers te kampen met 

agressie en verharding van geweld in treinen en 

op stations. 

 

Onze fractie wil graag duidelijkheid over  de inzet 

van toezichthoudend personeel op de treinen van 

Arriva in Fryslân.  

Vraag / vragen 
 
 

1. Bent u het met ons eens dat inzet van 

toezichthoudend personeel op treinen een 

wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheid 

van passagiers en personeel? Zo nee, 

waarom niet? 

2. Welke afspraken zijn er in de vigerende 

concessie met Arriva gemaakt over toezicht 

op treinen? 

3. Kan de gedeputeerde aangeven waarop dit 

aantal is gebaseerd? 

4. Is in Fryslân onderzocht of dit aantal 

voldoende is voor de borging van de 

veiligheid van passagiers en personeel? Zo 

nee; waarom is dat niet onderzocht? Zo ja; 

bent u bereid de uitkomsten van dat 

onderzoek openbaar te maken?  

5. Is in Fryslân onderzocht of Arriva voldoet 

aan de in de concessie afgesproken norm 

van toezichthouden? Zo ja; wat zijn de 

uitkomsten daarvan? Zo nee; waarom is 

dat niet onderzocht en bent u bereid dat 

onderzoek alsnog uit te voeren? 

6. Als u dat onderzoek alsnog uit gaat voeren, 

op welke termijn gaat u dat dan doen? 

7. Als uit het onderzoek mocht blijken dat niet 

is voldaan aan de in de concessie 

afgesproken inzet, gaat u Arriva daar dan 

op aanspreken? 

8. Als uit het onderzoek blijkt dat wel is 

voldaan aan de in de concessie 



afgesproken inzet, maar dat deze inzet niet 

voldoende is om de veiligheid van 

passagiers en personeel te borgen, bent u 

dan alsnog bereid deze inzet in de nieuw af 

te sluiten concessie aan te passen aan de 

behoefte? 
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