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1  Inleiding

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer, het is en blijft een actueel thema. Overlast 
door schoolgaande of uitgaande jeugd, diefstal en berovingen, vandalisme in bus en 
trein, mishandeling en overvallen op chauffeurs, helaas komt het nog al te vaak voor. 
In 2009 is de aandacht voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer opnieuw 
opgeleefd na een aantal – ernstige – incidenten en de aanhoudende berichtgeving 
hierover in de media. De ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Verkeer en 
Waterstaat hebben hierop gereageerd met de oprichting van een Taskforce Veiliger 
Openbaar Vervoer. Deze heeft eind 2009 een actieplan gepresenteerd met maatrege-
len om de veiligheid van personeel en reizigers te verbeteren en het aantal (ernstige) 
incidenten terug te dringen. Een van de maatregelen is het geven van (meer) informa-
tie en ondersteuning bij het opstellen van veiligheidsarrangementen. Een veiligheids-
arrangement blijkt in de praktijk namelijk een uitstekend instrument om de sociale 
veiligheid in een ov-gebied te verbeteren dan wel te handhaven. Dat is ook de reden 
waarom op veel plekken in Nederland al veiligheidsarrangementen zijn afgesloten en 
samenwerkingsverbanden zijn opgericht. Aanleiding zijn incidenten, verloedering en 
toenemende agressie tegen reizigers en personeel. Dankzij veiligheidsarrangementen 
is op veel plaatsen de problematiek fors terug gedrongen. 

1.1  Waarom deze handreiking?

De handreiking is een geactualiseerde versie van de ‘Handreiking Lokale Veiligheids-
arrangementen’ uit 2004. De tijd heeft sindsdien niet stil gestaan. Diverse typen 
veiligheidsarrangementen hebben inmiddels het licht gezien en er was dringend 
behoefte aan een nieuw document. Daarom heeft het Kennisplatform Verkeer Vervoer 
(KpVV), de ‘Handreiking Lokale Veiligheidsarrangementen’ uit 2004 geactualiseerd 
en inhoudelijk uitgediept. 

Aanvalsplan Sociale Veiligheid in het Openbaar Vervoer

In 2002 kwamen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie met het 
programma ‘Naar een veiliger samenleving’. In dit programma staat de nood-
zaak omschreven om onveiligheid in het openbaar vervoer aan te pakken. Met dit 
veiligheidsprogramma is tegelijkertijd het ‘Aanvalsplan Sociale Veiligheid in het 
Openbaar Vervoer’ door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, Verkeer en Waterstaat en Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Doel van 
het aanvalsplan is het tot stand brengen van een aanvaardbaar niveau van sociale 
veiligheid voor reizigers en personeel. Het plan bevat een aantal maatregelen 
waaronder het ontwikkelen van een handreiking voor het realiseren van veiligheids-
arrangementen ter verbetering van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. 
De ‘Handreiking Lokale Veiligheidsarrangementen’ is in april 2004 verschenen in 
opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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Na een evaluatie in 2006 is het ‘Vervolg Aanvalsplan Sociale Veiligheid’ ontwikkeld 
met als doel het bereikte huidige veiligheidsniveau te behouden en die situaties 
te verbeteren die hierbij nog achterblijven. Uit de evaluatie is naar voren gekomen 
dat veiligheidsarrangementen leiden tot een effi ciënter toezicht, meer samenhang 
en afstemming van maatregelen, een verbetering van het veiligheidsgevoel bij 
reizigers en minder incidenten. Zie ook: Deelonderzoek 2 Lokale Veiligheidsarran-
gementen, Evaluatie Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer, 2006.

1.2  Voor wie is deze handreiking?

De handreiking is bedoeld voor partijen die gezamenlijk een veiligheidsarrangement 
willen opzetten voor een stationsgebied, buslijn, spoortracé of het gehele openbaar 
vervoer in een gemeente. Die partijen zijn gemeenten, politie, openbaar vervoer 
(gerelateerde) bedrijven, ov-autoriteiten en openbaar ministeries. Daarnaast kan 
de handreiking ook nuttig zijn voor organisaties die bij een veiligheidsarrangement 
betrokken zijn zoals scholen en jeugdinstellingen, plaatselijke belangenverenigingen, 
maatschappelijke organisaties en private partijen. 

1.3 Doel van deze handreiking 

Het doel van deze handreiking is de lokale of regionale partijen in een ov-gebied een 
handvat te bieden voor het ontwikkelen van een veiligheidsarrangement. De handrei-
king gaat in op de meerwaarde voor de sociale veiligheid, het proces van totstandko-
ming en de concrete inhoud van een arrangement. 

Er zijn verschillende type arrangementen. In deze handreiking maken we onderscheid 
tussen een lokaal, stads-, regionaal en busarrangement. Ze dienen allemaal hetzelfde 
doel namelijk het verbeteren of handhaven van de sociale veiligheid. Partijen, aanpak 
en organisatievorm kunnen echter nogal verschillen. Daarom besteden we er in deze 
handreiking apart aandacht aan. 

Waarom een veiligheidsarrangement?

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde om de sociale veiligheid in het open-
baar vervoer te borgen of te verbeteren. Dit vindt bij voorkeur plaats in een veilig-
heidsarrangement. Zo’n arrangement blijkt in de praktijk de beste garantie om het 
openbaar vervoer - ook op langere termijn - veilig te stellen. De politie en het Klpd, 
vervoersbedrijven, gemeenten, het openbaar ministerie zijn individueel beperkt in 
hun mogelijkheden om te reageren op (toekomstige) excessen of om de veilig-
heid in stand te houden. Samen staan zij sterker. Daarnaast werkt een arrangement 
ook goed bij minder ernstige incidenten en in de strijd tegen verloedering. Het zorgt 
ervoor dat in geval van calamiteiten partijen elkaar makkelijk kunnen vinden en 
weten hoe te handelen. De afspraken en de maatregelen in een arrangement hebben 
betrekking op het beheer, de fysieke inrichting, het toezicht en de handhaving in het 
openbaar vervoer. 
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1.4  Leeswijzer

Hoofdstuk 2 begint met een toelichting op het doel en het belang van een veiligheids-
arrangement. Ook komen de verschillende soorten arrangementen aan bod. Hoofd-
stuk 3 vervolgt met het proces van totstandkoming van een veiligheidsarrangement. 
Dit gebeurt aan de hand van een stappenplan. Hoofdstuk 4 gaat in op de inhoud van 
een arrangement. Dit is specifi ek bedoeld voor wie belast is met het opstellen van een 
arrangement. In hoofdstuk 5 komt de organisatie van een veiligheidsarrangement aan 
bod. Omdat dit per type arrangement kan verschillen, wordt aan elk type een aparte 
paragraaf gewijd. Tot slot eindigt hoofdstuk 6 met enkele opmerkingen over de pro-
cesmatige kant van de totstandkoming van een veiligheidsarrangement. 

De hoofdstukken zijn voorzien van kaders met achtergrondinformatie en praktijk-
voorbeelden in de vorm van persoonlijke ervaringen en korte situatieschetsen. Aan 
de hand hiervan kan de lezer ideeën opdoen of contact opnemen deze collega’s voor 
meer informatie. In het midden van deze handreiking is een apart gedeelte opgeno-
men over de taken en verantwoordelijkheden van de partijen die een rol spelen in een 
veiligheidsarrangement voor een stationsgebied en is ter illustratie de organisatie van 
het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn toegevoegd. 

Tot slot de volgende kanttekening. Deze handreiking veronderstelt dat er voldoende 
tijd en menskracht beschikbaar is voor de totstandkoming van het veiligheidsarran-
gement. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij minder tijd beschikbaar is om 
het in hoofdstuk 3 geschetste proces te doorlopen, bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voor 
dergelijke situaties biedt de paragraaf in hoofdstuk 3 ‘De stappen in één oogopslag’ 
en het kader ‘Inhoudsopgave van een veiligheidsarrangement’ in hoofdstuk 4 uitkomst. 

Veiligheidsarrangementen openbaar vervoer in Nederland op de website van het 
Kenniscentrum Sociale veiligheid en Mobiliteit

Op de website www.kenniscentrumsv.nl is een aantal veiligheidsarrangementen te 
vinden die in Nederland zijn afgesloten voor het openbaar vervoer. Staat die van 
u er niet bij of heeft u onlangs een veiligheidsarrangement afgesloten, stuur deze 
dan in pdf naar info@kpvv.nl. 
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2. Wat is een veiligheidsarrangement?

Een veiligheidsarrangement is een set van inhoudelijke en procedurele afspraken tus-
sen verantwoordelijke en betrokken partijen met als doel om een bepaald veiligheids-
niveau in een openbaar vervoer (ov) gebied1 te bewerkstelligen of te continueren. 

2.1 Waarom een veiligheidsarrangement?

Als zich in een ov-gebied een veiligheidsprobleem voordoet zijn daar altijd meerdere 
partijen bij betrokken. Om het probleem goed aan te pakken is het belangrijk dat par-
tijen effi ciënt en effectief samenwerken en daarover (schriftelijke) afspraken maken. 
Het voorkomt escalatie en werkt preventief. 

De meerwaarde van een veiligheidsarrangement
- Veiligheidsproblemen worden gezamenlijk en effi ciënt opgepakt en opgelost.
- Partijen leren elkaars opdrachten en referentiekaders kennen.
- Er ontstaan netwerken.
- Er is meer wederzijds begrip.
-  Partijen weten elkaar snel te vinden, waardoor incidenten minder makkelijk kun-

nen escaleren en problemen sneller worden opgelost.
-  Het biedt gemeenten en andere organisaties de mogelijkheid meer aan preventie 

te doen.
- Op bestuurlijk niveau zet men een handtekening en dit schept een verwachting.
- Het committeert de partijen aan samenwerking.
- Het expliciteert en legt doelstellingen en maatregelen vast.
-  Het zorgt voor een professionele inbedding van de samenwerking in de organisa-

tie.
-  Partijen stemmen werkzaamheden op elkaar af en creëren zo een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.
-  Het maken en vastleggen van afspraken zorgt voor reductie van onzekerheids-

factoren.
-  Een arrangement borgt de continuïteit van samenwerking. Ook als personen 

wisselen blijft het arrangement van kracht.

Bronnen: Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer, Centrum voor Criminaliteitspreventie, 2005 en 

Deelonderzoek 2. Lokale Veiligheidsarrangementen, Evaluatie Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar 

Vervoer, 2006.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1   Onder een ov-gebied wordt verstaan: een gebied dat aangemerkt is als openbaar vervoer voorziening 

zoals een station, bushalte of spoorlijn.
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2.2 Lokaal of regionaal?

Veiligheidsarrangementen zijn er in verschillende soorten en maten. Deze handrei-
king maakt het volgende onderscheid:
-  lokale veiligheidsarrangementen. Deze hebben meestal betrekking op een stations-

gebied;
- stadsarrangementen voor (een deel van) het openbaar vervoer in een gemeente;
-  regionale veiligheidsarrangementen, meestal gericht op een spoorlijn, soms op een 

combinatie van spoorlijn en buslijn(en);
-  veiligheidsarrangementen gericht op buslijnen waarvan grote groepen jongeren 

gebruik maken (bijvoorbeeld scholierenlijnen) die zorgen voor overlast.

De doelstelling is hetzelfde, namelijk het terugdringen van het aantal incidenten 
(objectieve veiligheid) en het verbeteren van de veiligheidsbeleving van reizigers (sub-
jectieve veiligheid). Partijen, inhoud en organisatie kunnen echter verschillen. Hierna 
besteden we daar in aparte paragrafen aandacht aan. 

Veiligheidsarrangementen staan centraal in het sociale veiligheidsbeleid 
Provincie Gelderland.

Ik ben de projectleider sociale veiligheid van de provincie Gelderland. De provincie 
Gelderland heeft het thema sociale veiligheid hoog in haar vaandel staan. 
De provincie wil dat mensen prettig en veilig met het openbaar vervoer kunnen 
reizen. Hiervoor zijn de vervoersbedrijven niet alleen verantwoordelijk. Het openbaar 
vervoer is een onderdeel van de maatschappij en daarom kunnen vervoersbedrij-
ven de verantwoordelijkheid voor (sociale) veiligheid niet alleen dragen.

De vervoersbedrijven zijn afhankelijk van de omgeving waar ze doorheen rijden. 
Het gaat hier niet alleen om de mensen die er wonen maar ook om de inrichting 
en het beheer van die omgeving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij veel 
verschillende partijen, zoals grondeigenaren of de plaatselijke overheid. De hand-
having in de openbare ruimte is een taak van de politie, niet die van het vervoers-
bedrijf. Kaartcontrole bijvoorbeeld is een taak van het vervoersbedrijf en niet van 
de politie.

Om de sociale veiligheid in de voertuigen te waarborgen is in de visie van de 
provincie samenwerking nodig tussen de vervoerder, de politie, de gemeenten, de 
omwonenden van stations, ondernemers, scholen, maar ook de scholieren en het 
personeel van de vervoersbedrijven. De provincie wil al deze partijen op langere 
termijn aan elkaar binden. Een goed en beproefd middel is het veiligheidsarrange-
ment. Zo’n veiligheidsarrangement is duurzaam, onafhankelijk van personen en 
staat garant voor een wederzijds commitment op de langere termijn. 

In de provincie Gelderland kennen wij twee verschillende soorten veiligheidsarrange-
menten. Een waarbij de samenwerking tussen de verschillende betrokken instan-
ties en bedrijven centraal staat met als doel de veiligheid voor reiziger en personeel 
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van het vervoersbedrijf te verbeteren. Van dit type kennen wij twee veiligheidsar-
rangementen namelijk voor de spoorlijn Arnhem-Winterswijk en de Valleilijn. 
Deze samenwerkingsverbanden worden gecoördineerd door de burgermeesters 
van respectievelijk de gemeente Aalten en de gemeente Ede.

Bij het andere type veiligheidsarrangement staat het gedrag van de reizigers en 
het rijdend personeel centraal. In dit type arrangement zijn scholieren en rijdend 
personeel de belangrijkste deelnemers. Zij worden daarbij bijgestaan door school-
leiding of bedrijfsleiding. Andere deelnemers zijn politie, justitie, gemeenten en 
welzijnswerk. Ook hier zijn de burgermeesters van de betrokken gemeenten de 
coördinator. Van dit type kennen wij één arrangement, Buslijn 109 en een tweede is 
op dit moment in voorbereiding.

Een arrangement ontstaat niet vanzelf. Het kost zeker een jaar om alle partijen 
met elkaar te verbinden en om hen te overtuigen van het belang van samenwer-
king. Maar zijn de partijen over de streep, dan zijn de voordelen groot. Zo zorgt 
onderlinge afstemming van toezicht en de handhaving ervoor dat er sneller en 
adequater kan worden opgetreden bij incidenten. Verder is er sprake van schaal-
voordelen. Partijen kunnen gezamenlijk zaken doen bijvoorbeeld met OV-Fiets of 
een arbeidsintegratiebureau bij het realiseren van menselijk toezicht op stations. 
Een ander bijkomend voordeel is dat partijen – als zij elkaar eenmaal goed kennen, 
ook op andere gebieden elkaar makkelijker weten te vinden. Zo zijn een aantal 
partijen op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk een gezamenlijke marketingcam-
pagne gestart om de reizigers te informeren over de werkzaamheden op deze 
spoorlijn en om het imago te verbeteren. Ook zien we dat de betrokkenheid van 
de gemeenten toeneemt en dat zij steeds vaker hun verantwoordelijkheid in het 
stationsgebied nemen. 

Jaarlijks wordt er per veiligheidsarrangement een uitvoeringsprogramma opgesteld 
met bijbehorende begroting. Als ov-autoriteit houden we hier rekening mee, we 
maken geld vrij en stemmen de activiteiten af op andere lopende projecten in het 
openbaar vervoer. Voorwaarde voor een samenwerkingsverband is wel dat alle 
betrokken organisaties zoals vervoersbedrijven, gemeenten, maar ook politie, 
NS Poort, ProRail er open voor staan en ook een bijdrage willen leveren aan het 
veiligheidsarrangement. Alleen als alle partijen zich willen inzetten voor de sociale 
veiligheid in een bepaald ov-gebied, is een arrangement succesvol. Gelukkig is dat 
in de meeste gevallen het geval. 

Mirjam Salomé - Projectleider sociale veiligheid, provincie Gelderland
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2.3  Lokaal veiligheidsarrangement 

Een lokaal veiligheidsarrangement is geschikt voor partijen die op lokaal niveau de 
veiligheid in een bepaald ov-gebied willen verbeteren of borgen. Meestal gaat het om 
een stationsgebied al dan niet in combinatie met een aangrenzend busstation.
 
De betrokken partijen zijn: 
- de gemeente. Deze neemt doorgaans het initiatief en heeft de regie;
- de vervoersmaatschappij(en) voor bus, trein of lightrail;
-  de Nederlandse Spoorwegen als eigenaar van het station en stationsgebouwen en 

beheerder van de perrons (NS Poort);
- ProRail als eigenaar van het spoor en de perrons en opdrachtgever van NS Poort;
- het betrokken politieteam;
- het Korps landelijke politiediensten, dienst spoorwegpolitie.

Afhankelijk van de lokale situatie sluiten de volgende partijen aan:
- een nabijgelegen school;
- vertegenwoordigers van een nabijgelegen kantorencomplex of bedrijventerrein;
-  een lokale ondernemer die op het station of in de directe stationsomgeving is 

gevestigd;
-  vertegenwoordigers van andere nabijgelegen instellingen zoals een zwembad, 

sporthal, verzorgingstehuis; 
- wijk-, bewoners- of buurtvereniging;
- eventueel een vertegenwoordiger van een ROCOV2.

Doorgaans zijn deze belanghebbenden goed op de hoogte van de problematiek. 
Soms worden zij dagelijks geconfronteerd met de eventuele tekortkomingen. 
Zij hebben een belangrijke inbreng bij de totstandkoming van het arrangement en 
het monitoren van de resultaten. Overigens zijn deze partijen zelden ondertekenaar 
van het arrangement. 

Verantwoordelijk of betrokken?

In een veiligheidsarrangement voor een stationsgebied is het goed om een 
onderscheid te maken tussen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Zo zijn de 
gemeente, politie, NS, ProRail en de vervoerder(s) professioneel verantwoordelijk 
voor de veiligheid van het station en het stationsgebied. Bewoners, ondernemers, 
scholen en andere nabijgelegen instellingen hebben belang bij een sociaal veilig 
stationsgebied en dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij vervullen 
een signalerende rol. Beide partijen hebben elkaar dus nodig voor het realiseren 
van een sociaal veilig stationsgebied. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2    ROCOV staat voor Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. In het ROCOV zijn 

Ouderenbonden, Rover, de gehandicaptenraad en andere belangengroepen vertegenwoordigd. 
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2.4 Stadsarrangement

Een stadsarrangement gaat verder dan een lokaal veiligheidsarrangement. Het heeft 
een grotere reikwijdte en meestal betrekking op het bus-, metro en/of tramvervoer 
al dan niet in combinatie met de stationsgebieden of halteplaatsen die gelegen zijn 
aan een trein- of lightrailspoor die de gemeente of kern doorkruist. Voorbeelden zijn 
het Convenant stads- en streekvervoer Tilburg, het Veiligheidsarrangement Openbaar 
Busvervoer Gouda en het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer gemeente 
Almere3. 

De aanleiding is meestal dat er zich meerdere incidenten voordoen in verschillende 
vervoersmodaliteiten. Soms is er al sprake van een veiligheidsarrangement voor 
een bepaald station en wil de gemeente dat uitbreiden naar andere stations of het 
busvervoer. Het voordeel van een stadsarrangement is een eenduidig beleid voor alle 
modaliteiten en een effi ciënte en effectieve samenwerking tussen de gemeentelijke 
afdelingen, politie en de vervoerders. 

Waarom de gemeente Hilversum een veiligheidsarrangement heeft opgezet voor 
haar drie treinstations

Vooruitlopend op het formeel opstellen van een lokaal veiligheidsarrangement voor 
de drie treinstations in Hilversum waren er al enkele gezamenlijke gerichte acties 
‘in het veld’ uitgevoerd. Die hadden veel profi jt en dus motivatie bij de betrokken 
partijen opgeleverd. Het formaliseren in een lokaal veiligheidsarrangement van de 
samenwerking was daarmee een eenvoudige en binnen de organisaties gedra-
gen stap. Het aangenaam kunnen verblijven in en nabij treinstations verhoogt de 
kwaliteit en het gebruik van het openbaar vervoer. Om die reden is het van belang 
de locatie van en de omgeving bij openbaar vervoersknooppunten goed en veilig te 
beheren. Het zijn immers gebieden waar veel mensen samen komen en daardoor 
een hoge gebruiksintensiteit kennen.

Het beheer van deze stationsgebieden is in handen van meerdere organisaties met 
verschillende achtergronden, belangen en bevoegdheden. Gezamenlijk hebben de 
partijen echter wel één doel: het realiseren van een prettige en (sociaal) veilige leef-
omgeving op en rond de stations. Synergie in aanpak versterkt ieders individuele 
inzet en geeft een beter eindresultaat. Samen sta je sterk. Het lokaal veiligheids-
arrangement is een prima instrument om deze synergie in aanpak vorm te geven. 

Zonder het opzetten van een juridisch zwaar instrument (het is geen overeenkomst), 
wordt op een heldere, eenduidige manier de samenwerking tussen partijen geregeld. 
Naar behoefte kan een lokaal veiligheidsarrangement meer of minder uitgebreid 
worden opgezet. Alleen al het helder beschrijven wie doet wat wanneer en wat zijn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3    Het Veiligheidsarrangement Openbaar Busvervoer Gouda en het Lokaal Veiligheidsarrangement Open-

baar Vervoer gemeente Almere waren bij het ter pers gaan van deze handreiking nog niet ondertekend. 

De ondertekening vindt nog wel in 2009 plaats.
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de individuele bevoegdheden draagt al sterk bij aan het beter op elkaar afstemmen 
van te nemen maatregelen en te ondernemen acties. Zonder additionele inzet van 
middelen en/of menskracht wordt door de bundeling van krachten al veel extra 
opbrengst gegenereerd. 

J. (Co) Looijen - Projectleider Stationsgebied Hilversum

Bij een stadsarrangement zijn de volgende partijen betrokken:
- de gemeente. Deze neemt meestal het initiatief en heeft de regie;
- de vervoersmaatschappij(en) voor bus, trein, lightrail, metro, tram;
- het betrokken politieteam.

Als er sprake is van een of meerdere stations komen daar de volgende partijen bij:
-  de Nederlandse Spoorwegen als eigenaar van het station en de stationsgebouwen 

en beheerder van de perrons (NS Poort);
- ProRail als eigenaar van het spoor en de perrons en als opdrachtgever van NS Poort;
- het Korps landelijke politiediensten, dienst spoorwegpolitie.

Afhankelijk van de lokale situatie sluiten de volgende partijen aan:
- de concessieverlener. Deze vervult een ondersteunende en faciliterende rol;
- jongerenwerk, jeugdzorg en/of welzijnsinstellingen; GGD, bureau Halt;
- wijk- en of buurtverenigingen;
- scholen.

Doorgaans zijn de lokale partijen goed op de hoogte van de problematiek en spelen 
zij een rol bij het oplossen daarvan.

2.5 Regionaal veiligheidsarrangement

Een regionaal veiligheidsarrangement wordt afgesloten voor een regionaal ov-gebied. 
De meeste regionale arrangementen hebben betrekking op een (gedecentraliseerde) 
spoortracé of een combinatie van trein- en busvervoer. Voorbeelden zijn de arran-
gementen voor de spoorlijn tussen Groningen en Roodeschool, de spoorlijn tussen 
Groningen en Nieuweschans, de MerwedeLingelijn (Dordrecht-Geldermalsen), de 
Valleilijn (treinverbinding tussen de stations Amersfoort en Ede-Wageningen en bus-
verbinding tussen station Ede-Wageningen en Wageningen) en de spoorlijn Arnhem-
Winterswijk. In deze regionale arrangementen staat beschreven wat de partijen ieder 
afzonderlijk en gezamenlijk ondernemen om de sociale veiligheid te borgen dan wel 
te verbeteren. Gezamenlijke activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van mense-
lijk toezicht, het houden van grote controleacties, het uitbrengen van een reizigers-
nieuwsbrief of het realiseren van een uniforme uitstraling van de stations. 

In een ov-gebied werkt het principe van de zwakste schakel. Een onveilig station, hal-
teplaats of buslijn straalt af op de overige stations, halteplaatsen of buslijnen. Daar-
om is het zo belangrijk dat alle partijen zich inzetten en dat is de meerwaarde van 
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een regionaal veiligheidsarrangement. Partijen kunnen elkaar aanspreken op elkaars 
prestatie. Daarnaast is het gemakkelijker om samen een subsidie aanvraag te doen, of 
een vuist te maken richting centrale overheden of grote landelijke organisaties.

Bij een regionaal arrangement zijn in alle gevallen de volgende partijen betrokken:
- een of meerdere concessieverleners, provincie(s) en/of stadsregio(s);
- de gemeenten waarin halteplaatsen en/of stations gelegen zijn;
- de vervoersmaatschappij(en);
- de regiopolitie met een of meerdere politiedistricten;
- het openbaar ministerie met een of meerdere arrondissementen.

Wanneer een arrangement betrekking heeft op een spoorlijn komen daar de volgende 
partijen bij:
-  de Nederlandse Spoorwegen als eigenaar van de stations en stationsgebouwen en 

beheerder van de perrons (NS Poort);
- ProRail als eigenaar van het spoor en de perrons en als opdrachtgever van NS Poort; 
- het Korps landelijke politiediensten, dienst Spoorwegpolitie.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een regionaal veiligheidsarrangement de som 
is van een aantal lokale veiligheidsarrangementen. Bij een regionaal arrangement 
zijn meerdere gemeenten en soms ook meerdere ov-autoriteiten, politiekorpsen en 
openbaar ministeries betrokken. Dit maakt een regionaal veiligheidsarrangement 
complexer dan een lokaal veiligheidsarrangement of stadsarrangement. 

Een goed gevoel van sociale veiligheid bij de reiziger kun je alleen samen bereiken

ProRail is er als beheerder van de spoorweginfrastructuur mede verantwoordelijk 
voor dat de stations veilig, prettig, schoon en heel zijn. Zowel treinreizigers als 
spoorwegpersoneel moeten zich veilig kunnen voelen. Stank-, geluids- en jonge-
renoverlast, vervuiling, graffi ti en dergelijke leiden tot onrust en gevoelens van 
onveiligheid. Samen met anderen doet ProRail voortdurend onderzoek naar factoren 
die het gevoel van (on)veiligheid beïnvloeden. Maatregelen om de sociale veiligheid 
te verbeteren worden daarop afgestemd.

Veiligheid wordt deels bepaald door beleving en gevoel. In de openbare ruimte is 
er een verschil tussen subjectieve (persoonlijk ervaren) veiligheid en objectieve 
veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat stations doorgaans objectief veilig zijn, zowel 
overdag als ‘s avonds. Desondanks ervaren reizigers sommige stations en 
stationsomgevingen niet als veilig. Jaarlijks trekt ProRail budget uit voor onder 
andere surveillance op stations door beveiligingsdiensten en cameratoezicht. Deze 
vorm van toezicht wordt de komende jaren uitgebreid. Het aantal bewakingsca-
mera’s neemt nog steeds toe. 

Veiligheidsmaatregelen zijn nodig maar kennen hun grenzen. Niet alle stations zijn 
bijvoorbeeld te beveiligen met persoonlijke surveillance; dan wordt sociale veilig-
heid onbetaalbaar. Bovendien blijkt dat reizigers en medewerkers zich juist onveilig 
kunnen gaan voelen door uitgebreide en alom zichtbare veiligheidsmaatregelen, 
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zoals frequente omroepberichten over zakkenrollers en nadrukkelijk aanwezige sur-
veillance. Sociale veiligheid creëren is een oplossing vinden voor dit dilemma. Sa-
menwerking tussen ProRail en diverse anders partijen is daarbij de sleutel. Daarom 
neemt ProRail ook deel aan convenanten met gemeenten, provincies, stadsregio’s, 
het openbaar ministerie, de politie en vervoerders. Door deze convenanten pak je 
namelijk, naast de veiligheid op het station, ook de veiligheid van de stationsomge-
ving aan. 

Vanuit ProRail ben ik betrokken bij de veiligheidsarrangementen voor de spoorlijn 
Arnhem-Winterswijk en de Valleilijn. Dankzij deze arrangementen kennen de par-
tijen elkaar, worden de verantwoordelijkheden duidelijk en is het gemakkelijker om 
problemen samen snel op te lossen. Mijn ervaring is dat de mensen elkaar mak-
kelijk weten te vinden, elkaar goed kennen en dat er zo een goede samenwerking 
ontstaat. Kortom alle ingrediënten om goede resultaten te halen. 

Esther Hegeman – Manager Public Affairs ProRail regio Noord-Oost

2.6 Veiligheidsarrangement buslijn/scholierenlijn

Bij een busarrangement gaat het om het verbeteren van de sociale veiligheid op een 
specifi eke buslijn. Hierbij zijn passagiers, veelal jongeren en scholieren en chauffeurs 
betrokken. Gedrags- en omgangsvormen staan daarbij centraal.

In een bus is de chauffeur kwetsbaar en heeft direct contact met de passagiers. 
Dit geeft soms – met name op buslijnen met veel scholieren - aanleiding tot hoog 
oplopende confl icten die alleen kunnen worden opgelost met de personen in kwestie. 
Vaak zijn de confl icten het gevolg van een misverstand, slechte communicatie of een 
onjuiste inschatting van de situatie. Niet altijd hebben scholieren of andere jongeren, 
maar ook buschauffeurs in de gaten wat hun gedrag oproept bij elkaar en (mede)
passagiers. In dat geval helpt het als de leerlingen en de chauffeurs met elkaar om 
tafel gaan. Als beide hun ongenoegen kunnen uiten en zich gehoord voelen, blijken 
de meeste problemen oplosbaar te zijn. Het vastleggen van deze oplossingen in een 
veiligheidsarrangement, is een garantie voor een duurzame prettige sfeer.

Bij een veiligheidsarrangement voor een scholierenlijn of buslijn zijn de volgende 
partijen betrokken:
-  de concessieverlener (provincie of stadsregio);
-  de gemeente waarin sprake is van de overlast en/of de gemeente waar de overlastge-

vende jongeren wonen;
- de chauffeurs;
- de scholieren/studenten/jongeren;
- de betreffende school of scholen of jeugdinstelling(en);
- het vervoersbedrijf;
- het betrokken politieteam, de wijk- of schoolagent;
- opbouwwerkers/jongerenwerkers;
- het openbaar ministerie.
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Weer goede sfeer op Buslijn 109 dankzij veiligheidsarrangement

Op de scholierenlijn 109 tussen Apeldoorn en Eerbeek van Veolia-Transport heerste 
tot drie jaar geleden een uiterst onaangename sfeer. Er waren regelmatig inciden-
ten tussen chauffeurs en scholieren. Dat het zo echt niet langer kon, was voor 
iedereen duidelijk. Extra inzet van controlerend personeel mocht niet baten. En 
toen op een avond de stenen door de ruiten vlogen, was de maat vol. Samen met 
de provincie Gelderland besloot Veolia om met leerlingen, chauffeurs, politie en de 
gemeenten Brummen en Apeldoorn om tafel te gaan.

Tijdens een aantal sessies zijn de irritatiepunten tussen de leerlingen en de chauf-
feurs uitgebreid aan bod geweest. Vervolgens is bekeken wat we gezamenlijk 
konden verbeteren. Dit leidde tot een serie afspraken en de ondertekening van het 
veiligheidsarrangement. Ook hebben chauffeurs en leerlingen samen gedragsre-
gels opgesteld, verspreid en op de bushaltes opgehangen. De rust is teruggekeerd 
en de scholieren en chauffeurs hebben niet alleen meer begrip voor elkaars situ-
atie, ze gaan ook op een betere manier met elkaar om. 

Het succes van deze aanpak heeft er toe geleid dat ook op lijn 85 tussen Ede en 
Veenendaal een veiligheidsarrangement in voorbereiding is. Doel is ook hier de 
overlast van jongeren terug te dringen. Verder is het Veiligheidsarrangement Lijn 
109 genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2009. Daar zijn we natuurlijk erg trots 
op.

Gerard van Leeuwen - Veolia Transport
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3.  Hoe te komen tot een veiligheidsarrangement?

De totstandkoming van een veiligheidsarrangement verloopt globaal genomen 
via de volgende stappen:
Stap 1 Aanleiding 
Stap 2 Analyse veiligheidssituatie
Stap 3 Politieke inbedding/bestuurlijk draagvlak (intentieverklaring)
Stap 4 Instellen projectstructuur en taakverdeling
Stap 5 Opstellen veiligheidsarrangement en uitvoeringsprogramma
Stap 6 Vaststellen organisatiestructuur 
Stap 7 Ondertekening
Stap 8 Uitvoering
Stap 9 Monitoring en evaluatie

Voor een goed begrip worden de stappen hieronder één voor één toegelicht. Uiteraard 
lopen de verschillende stappen in de praktijk dikwijls in elkaar over of door elkaar. Dat 
is niet erg. Wel is het belangrijk dat alle stappen worden doorlopen. 

Beheerconvenant goede eerste stap op weg naar Veiligheidsarrangement

De gemeente Breukelen en de Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben een beheer-
convenant afgesloten om het onderhoud en beheer van het station en stationsomge-
ving te waarborgen. Dit beheerconvenant maakt onderdeel uit van de inspanningen 
van beide partijen om het station en de omgeving ‘schoon, heel en veilig’ te maken 
en te houden. Hiermee onderstrepen de gemeente en NS het belang dat zij hech-
ten aan de kwaliteit van de stationsomgeving. 

De ambities rond het stationsgebied reiken echter verder en daarom wordt de 
mogelijkheid van een veiligheidsarrangement op dit moment onderzocht. 
Het nieuwe stationsgebied met transferium is het visitekaartje van Breukelen en de 
omgeving. Reizigers kunnen goed overstappen van bus naar trein en andersom. 
Een aantrekkelijk transferium is schoon en veilig. Een veiligheidsarrangement is 
hiervoor een goed instrument. In het af te sluiten lokale veiligheidsarrangement zal 
de handhaving van voornamelijk sociale veiligheidsaspecten van het station en de 
stationsomgeving worden gewaarborgd.

Fred Kuiper  - Gemeente Breukelen
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Stap 1  Aanleiding veiligheidsarrangement
De aanleiding tot het afsluiten van een veiligheidsarrangement is in de praktijk zeer 
divers. Vroeger was de directe aanleiding dikwijls structurele overlast of het zich voor-
doen van ernstige incidenten. De laatste jaren worden ook arrangementen afgesloten 
zonder dat er sprake is van aanwijsbare sociale onveiligheid. Partijen werken in dat 
geval samen om het ov-gebied sociaal veilig te houden, om verloedering tegen te 
gaan of ter verbetering van de leefbaarheid. De doelstelling van een veiligheidsarran-
gement is dan meer preventief.

Soms eist de concessieverlener dat er een veiligheidsarrangement wordt afgesloten 
om daarmee de sociale veiligheid in een bepaald ov-gebied te borgen. Het veilig-
heidsarrangement maakt dan bijvoorbeeld onderdeel uit van een maatregelenpakket 
om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Ook zien we dat partijen het 
voorbeeld van een veiligheidsarrangement preventief overnemen van anderen. Dit is 
niet verwonderlijk omdat de meeste arrangementen aantoonbaar leiden tot minder 
incidenten, een verbeterd veiligheidsgevoel en een beter imago van het openbaar ver-
voer. Dit blijft vaak niet onopgemerkt en leidt tot enthousiasme voor een arrangement 
bij andere ov-regio’s, gemeenten, politiekorpsen en openbaar vervoerders.
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Veiligheidsarrangement is geen doel op zich maar een middel

De afgelopen 10 jaar heeft het onderwerp ‘Sociale veiligheid in het openbaar ver-
voer’ een steeds prominentere plek gekregen in onze samenleving. Waren het eerst 
incidenten die zorgden dat partijen elkaar (noodgedwongen) vonden, nu is vooral 
preventie het uitgangspunt. Er zijn vele projecten en initiatieven geweest en het is 
goed dat niet alleen vervoersbedrijven, maar ook lokale overheden aandacht hebben 
voor de gevoelens van veiligheid in het stationsgebied. 

De Nederlandse Spoorwegen pakt graag elke uitgestoken hand vanuit een gemeen-
te aan om een veiligheidsarrangement voor een stationsgebied af te sluiten. Een 
veiligheidsarrangement is echter in de optiek van de NS, nooit een doel op zich 
maar altijd een middel. In essentie zorgt een veiligheidsarrangement ervoor dat 
partijen elkaar leren kennen. Wanneer dit proces is gestart en partijen beginnen te 
praten over het afsluiten van een veiligheidsarrangement, kan er ook direct begon-
nen wordt met het doorvoeren van verbeteringen. Een veiligheidsarrangement kan 
voor alle betrokkenen duidelijk maken wat hun verantwoordelijkheden zijn en kan 
zodoende een goed hulpmiddel zijn in complexe situaties. 

Wel blijft maatwerk in alle gevallen belangrijk en noodzakelijk. Elk stationsgebied is 
uniek en heeft zijn eigen positieve en negatieve eigenschappen. In het ene stations-
gebied zijn camera’s een goede maatregel terwijl die in een ander stationsgebied 
niet noodzakelijk zijn. Het is belangrijk dat partijen hier oog voor hebben.

Misschien kan een veiligheidsarrangement nog wel het best worden vergeleken 
met een huwelijk. Ook bij een huwelijk is chemie tussen de partners een belangrij-
ke voorwaarde. Wanneer de partners elkaar hebben gevonden, kan een veiligheids-
arrangement goed werken terwijl het stukloopt wanneer partners elkaar kwijt 
raken. De afspraken in een veiligheidsarrangement zijn daarom eigenlijk een soort 
huwelijkse voorwaarden welke specifi ek zijn en steeds verschillen. Maar uiteindelijk 
bepalen partners samen of het een succes wordt.

Marc Verbeeten - Manager Public Affairs Nederlandse Spoorwegen

Stap 2  Analyse huidige veiligheidssituatie
In de meeste gevallen is er bij de totstandkoming van een veiligheidsarrangement be-
hoefte aan objectief materiaal over de veiligheidssituatie in het betreffende ov-gebied. 
Wat is de problematiek, welke incidenten vinden er plaats, voelen omwonenden en de 
reizigers zich onveilig? Welke maatregelen zijn er al genomen ter verbetering van de 
sociale veiligheid? En wat heeft dat opgeleverd? De antwoorden op deze vragen kun-
nen belangrijk zijn voor de onderbouwing van een veiligheidsarrangement. 

Voor een algemeen beeld is meestal wel voldoende informatie voorhanden. Is er ech-
ter behoefte aan specifi eke informatie, bijvoorbeeld over de oorzaken van de onveilig-
heidsgevoelens, dan is diepgaander lokaal onderzoek gewenst. In sommige gevallen 
is een specifi eke rapportage van het ov-bedrijf voorhanden. 
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In kaart brengen van de sociale veiligheid in een ov-gebied

Er zijn verschillende manieren om de sociale veiligheid in een ov-gebied in kaart 
te brengen. Zo kan men gebruik maken van de bestaande bronnen. Denk aan de 
integrale veiligheidsnota van de gemeente, politiecijfers, de incidentenregistratie 
van de vervoerder, de landelijke OV-Klantenbarometer en de Personeelsmonitor. 

Daarnaast is aanvullend lokaal of regionaal onderzoek mogelijk in de vorm van een 
reizigers- en/of omwonendenonderzoek, een klantenpanel of het houden van een 
schouw ter plekke met medewerkers van gemeente(n), het ov-bedrijf, andere 
openbaar vervoer gerelateerde bedrijven en politie. Een dergelijk onderzoek heeft 
plaatsgevonden op de MerwedeLingelijn, de spoorlijn Arnhem-Winterswijk, 
de Valleilijn, de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en de ov-Stedendriehoek in de 
provincie Gelderland en Overijssel.

De uitkomsten van het in kaart brengen van de sociale veiligheid in een ov-gebied 
dienen als basis voor een vast te stellen maatregelenpakket of actieprogramma. 
Ook kan het dienst doen als nulmeting. Door de data na de ondertekening van het 
arrangement regelmatig te verzamelen of door het onderzoek te herhalen, kan men 
monitoren of de samenwerking en de afgesproken maatregelen het beoogde ef-
fect sorteren. Het voordeel van een aanvullend lokaal of regionaal onderzoek naar 
de veiligheidssituatie in dit stadium is overigens ook dat men hiermee de aandacht 
vestigt op het onderwerp. Dat maakt het makkelijker om partijen in een later stadium 
te mobiliseren. 

Soms is de veiligheidssituatie dusdanig dat er geen tijd is voor diepgaand onderzoek 
(de nood is hoog). In dat geval kan men volstaan met de bestaande bronnen en 
ervoor kiezen om het onderzoek in een later stadium uit te voeren, bijvoorbeeld na 
ondertekening van het arrangement. 

Stap 3  Politieke inbedding/bestuurlijk draagvlak
Het spreekt vanzelf dat voldoende draagvlak op bestuurlijk niveau een cruciale voor-
waarde is voor het welslagen van een veiligheidsarrangement. Dit geldt niet alleen 
voor het gemeentebestuur en de burgemeester uit hoofde van zijn verantwoordelijk-
heid voor de openbare orde en veiligheid, maar ook voor de directie van de vervoers-
bedrijven, de korps- of districtschef van de regiopolitie, het diensthoofd van het Klpd 
en de regionale offi cier of hoofdoffi cier van justitie. 

In deze stap polsen de initiatiefnemer of initiatiefnemers hoe het met het draagvlak 
is gesteld. Indien nodig wordt de meerwaarde van een veiligheidsarrangement bij 
de bestuurders apart onder de aandacht gebracht. Pas als alle partijen de intentie 
hebben uitgesproken om te komen tot een veiligheidsarrangement is het tijd voor de 
volgende stap.



            

            
23 Handreiking voor veiligheidsarrangementen in het openbaar vervoer

De gemeente als regisseur van een veiligheidsarrangement 

In veel gevallen is het de gemeente die het initiatief neemt voor het afsluiten van 
een veiligheidsarrangement. Dit is niet zo verwonderlijk omdat: 
-  een veiligheidsarrangement is in de eerste plaats in het belang van de reizigers 

en omwonenden. Deze reizigers en omwonenden zijn als burgers gebonden aan 
een gemeente. Bij klachten over bijvoorbeeld een (bus)stationsgebied of bushal-
teplaatsen, wenden zij zich in eerste instantie tot de gemeente;

-  de gemeente, met als portefeuillehouder de burgemeester, is verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid in het openbaar gebied. Dus ook in de (bus)
stations-omgeving en bij bushalteplaatsen. De gemeente kan als regisseur op 
zoek gaan naar partners om gezamenlijk op te trekken;

-  hangjongeren in het centrum van de stad zorgen dikwijls ook voor overlast in het 
(bus)stationsgebied. Het (bus)station is daarmee niet alleen een deel van het 
spoorwegnet of busnet, het heeft ook een relatie met de omgeving.

Extra argumenten voor een stationsarrangement zijn: 
-  een leefbaar station draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving waar mensen 

graag willen wonen of graag hun bedrijf willen vestigen;
-  niet iedere gemeente beschikt over een station. Een station zorgt voor 

economische activiteiten, biedt kansen voor toerisme en maakt het wonen en 
werken aantrekkelijk. Iedere gemeente met een station doet er goed aan dit sta-
tion te koesteren en goed te onderhouden;

-  het station is de ‘poort’ van de stad. Voor nieuwkomers met de trein is het de 
eerste kennismaking met de gemeente. De gemeente maakt een betere indruk 
met een schoon en leefbaar station dan met een verpauperd station.

Stap 4  Oprichten van een projectgroep 
In deze stap gaat de initiatiefnemer over tot de oprichting van een projectgroep 
waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd. Welke partijen worden uitgeno-
digd is afhankelijk van de problematiek en de aard van het veiligheidsarrangement. 
Stelregel is dat de partijen die participeren een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan 
de oplossing van de veiligheidsproblematiek. 

In de eerste bijeenkomst van de projectgroep staat men stil bij de taken en verant-
woordelijkheden en ieders rol in het samenwerkingsproces. Duidelijk moet zijn wat 
partijen van elkaar kunnen verwachten. Verder komt vanzelfsprekend de veiligheid-
problematiek aan de orde. De resultaten van het veiligheidsonderzoek worden nader 
geanalyseerd en de mogelijke oorzaken en gevolgen van de onveiligheid in kaart 
gebracht. Partijen geven hun visie hierop, formuleren doelstellingen en mogelijke 
oplossingen. Ook bespreken zij de (fi nanciële) bijdragen die de partijen afzonderlijk 
(willen) leveren en welke zaken gezamenlijk worden opgepakt. 
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Stap 5  Ontwerpen organisatiestructuur
Een belangrijk aandachtspunt in het ontwikkelingsproces van een veiligheidsarran-
gement is de organisatie. Wie bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken, wie 
verzorgt de monitoring, hoe vaak komen de partijen bij elkaar en in welke samenstel-
ling? Omdat de organisatiestructuur afhangt van het soort arrangement, wordt hier in 
hoofdstuk 5 apart aandacht aan besteed.

Stap 6  Opstellen concept veiligheidsarrangement
Het opstellen van de tekst van een veiligheidsarrangement dient zorgvuldig te gebeu-
ren. Het is namelijk de basis voor een jarenlange samenwerking. Soms passeren heel 
wat conceptversies de revue voordat men het eens is over de inhoud. Overigens doen 
de projectteamleden er goed aan om hun bestuurders regelmatig op de hoogte te 
houden van de voortgang en de inhoud van het veiligheidsarrangement. Bestuurders 
komen dan niet voor verrassingen te staan en het voorkomt dat men als projectgroep 
wordt ‘terug gefl oten’. Verder is het verstandig om één penvoerder aan te stellen die 
de teksten voorbereidt en redigeert. In hoofdstuk 4 staat uitgebreid beschreven welke 
zaken er allemaal thuishoren in een veiligheidsarrangement. Aangeraden wordt om 
dit hoofdstuk goed te bestuderen en om arrangementen elders op te vragen en die als 
voorbeeld te gebruiken. Zie voor voorbeelden ook http://www.kenniscentrumsv.nl

Stap 7  Ondertekening
Het veiligheidsarrangement wordt door de projectgroep aan de bestuurders ter 
goedkeuring voorgelegd. Na een akkoord van de bestuurders ondertekenen zij het 
veiligheidsarrangement. Dit is een belangrijk moment. Het is vaak de afronding van 
een soms intensieve voorbereidingsperiode en het begin van de daadwerkelijke verbe-
teringen. Het verdient aanbeveling hiervan een feestelijke gebeurtenis te maken en de 
pers uit te nodigen. 

Vergeet niet om de communicatiemedewerkers van de partijen te betrekken bij de 
ondertekening van het veiligheidsarrangement. En denk eraan om zoveel mogelijk 
communicatiemedia zoals gemeentelijke websites, intranet en nieuwsbrieven van 
copij en foto’s te voorzien. Hiermee wordt de basis gelegd voor de toekomstige com-
municatie.

Stap 8  Uitvoering 
Na de formele ondertekening, start de daadwerkelijke implementatie van de afspra-
ken en maatregelen. Dit gebeurt in een werkgroep of werk-, kern- en/of projectgroe-
pen. Bij sommige arrangementen vindt pas in deze stap een concrete uitwerking 
plaats van (een deel van) de afspraken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ingrijpende 
maatregelen zoals het realiseren van menselijk toezicht of cameratoezicht. Of de 
herinrichting van een stationsgebied. Hierbij gaat het vaak om grote bedragen waar-
over aparte besluitvorming plaatsvindt. Soms moeten er ook subsidiegelden worden 
aangevraagd. Dat kost tijd. 
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Het Uitvoeringsprogramma van het Platform Sociale Veiligheid spoorlijn 
Arnhem-Winterswijk

Na ondertekening van het Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk 
in november 2007, hebben de partijen in 2009 hun fi at gegeven aan een 
uitvoeringsprogramma met de volgende actiepunten:
1.    de communicatie over de spoorlijn onderling op elkaar afstemmen en het uitvoe-

ren van gezamenlijke communicatieactiviteiten om het imago te verbeteren;
2.  het opstellen van een lokaal veiligheidsarrangement op ieder station;
3.   jaarlijks uitvoeren van een reizigers- en omwonendenonderzoek, incidenten-

meting en schouw;
4.  menselijk toezicht organiseren over de gehele spoorlijn;
5.  de activiteiten op het gebied van toezicht en handhaving op elkaar 
   afstemmen;
6.  de fysieke inrichting van de stations verbeteren;
7.   het realiseren van een uniforme aanpak van verkeerd geparkeerde fi etsen, 

weesfi etsen en fi etswrakken op alle stations;
8.  de fi etsenstallingen op alle stations uitbreiden;
9.  OV-fi ets realiseren op elk station;
10. service- en alarmzuilen aanbrengen op alle stations;
11.  een digitaal platform voor interne informatie-uitwisseling en communicatie 

opstarten;
12. de sociale veiligheid in het voertuig verbeteren.

Stap 9   Monitoring en evaluatie
Een vast onderdeel van een veiligheidsarrangement zijn afspraken over de (frequentie 
van de) voortgangsrapportages, de evaluatiemomenten en het monitoren van de ef-
fecten van de maatregelen. 

De voortgangrapportages dienen als verantwoording naar het gemeentebestuur, de 
gemeenteraad, overige bestuurders en achterban. Behalve de voortgang van de maat-
regelen en de afspraken, bespreekt de voortgangsrapportage ook de resultaten aan de 
hand van een veiligheidsanalyse en de plannen voor de toekomst. 

De meeste arrangementen zijn eindig en hebben een doorlooptijd van vier jaar. Tegen 
het einde van de doorlooptijd beslissen de partijen over verlengen, vernieuwen of 
beëindigen van het veiligheidsarrangement. Tussendoor zijn aanpassingen mogelijk 
op basis van onvoorziene knelpunten of nieuwe ontwikkelingen. 

Niet alleen zijn taken duidelijk, partijen nemen ook hun verantwoordelijkheid

De provincie Groningen zet als concessieverlener vol in op samenwerking tus-
sen partijen in en om het openbaar vervoer. Veiligheidsarrangementen -door de 
provincie veiligheidsconvenanten genoemd- spelen hierbij een centrale rol. In 2007 
heeft de provincie het initiatief genomen voor een veiligheidsconvenant voor de 
spoorlijn Groningen - Nieuweschans. Een enquête onder reizigers was de basis. 
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Daarnaast is een schouw uitgevoerd op alle stations door gemeenten, ProRail, 
NS Poort, Arriva, Klpd, regiopolitie en ov-bureau Groningen Drenthe gezamenlijk. 
De schouw en enquête dienden als nulmeting. Vervolgens is er met de betrokken 
partijen om tafel gegaan en is gekeken op welke wijze de situatie op de stations en 
in het stationsgebied kan worden verbeterd. De afspraken hierover zijn vastgelegd 
in het veiligheidsconvenant Groningen-Nieuweschans en ondertekend door de 
bestuurders van de betrokken partijen. Het arrangement bevat een uitvoerings-
programma, waarbij is vastgelegd wie welke verantwoordelijkheden heeft en welke 
actiepunten daaruit volgen. Actiepunten zijn bijvoorbeeld het verwijderen van graf-
fi ti of het verwijderen van weesfi etsen. 

De actiepunten worden 2x per jaar geëvalueerd in een ambtelijk overleg. De inci-
dentenmetingen (via de ABC-methodiek) maken ook deel uit van het arrangement 
en alle partijen leveren hun gegevens hiervoor aan bij de provincie. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat bepaalde incidenten dubbel worden geteld en is de methode 
die de betrokken partijen gebruiken nu dezelfde.

Er wordt door de provincie Groningen voornamelijk ingezet op regionale samenwer-
king. De provincie is daarom ook druk bezig met de afronding van het veiligheidsarran-
gement voor de spoorlijn Groningen-Roodeschool en is begonnen met de nulmeting 
op de spoorlijn Groningen-Delfzijl. 

Wij zijn als provincie enthousiast over de resultaten tot nu toe en bevelen het instru-
ment veiligheidsarrangement van harte aan bij andere decentrale en lokale over-
heden. Het geeft partijen niet alleen inzicht in elkaars verantwoordelijkheden, het 
zorgt er ook voor dat men er naar gaat handelen. Ook is de communicatie sterk 
verbeterd. 
Dankzij het arrangement, weten partijen elkaar gemakkelijker te vinden en raken ze 
met elkaar verbonden. Partijen kunnen samen afspraken maken over het niveau 
waar men naar toe wil en door dit SMART te defi niëren is het mogelijk om jaarlijks 
de voortgang te meten en indien wenselijk vervolgafspraken te maken.

Daniël Koelikamp – Provincie Groningen
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De stappen in één oogopslag
In onderstaande tabel zijn de stappen om te komen tot een veiligheidsarrangement
samengevat. Deze tabel kan worden gebruikt als planningsinstrument.

 Stap  Omschrijving         Verantwoordelijk  Planning

 1   Aanleiding 

 2    Analyse veiligheidsarrangement 
   (kan ook na de ondertekening)  

 3   Politieke inbedding/
   bestuurlijk draagvlak
  
 4   Instellen projectgroep
  
 5   Opstellen veiligheidsarrangement 
  
 6   Vaststellen organisatiestructuur
  
 7   Ondertekening 
  
 8   Uitvoering, eventueel uitvoerings-
   programma met aparte begroting   

 9   Monitoring en evaluatie
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Taken en verantwoordelijkheden in het stationsgebied

Vervoerder
- Primair verantwoordelijk voor de veiligheid in het vervoermiddel en op de stations.
-  De vervoerder vult deze verantwoordelijkheid in door het nemen van (bijvoorbeeld) 

de volgende maatregelen:
 -  inzet controlerend en toezichthoudend personeel;
 -  gecontroleerde toegang van stations;
 -  meer aandacht voor schoonmaak, onderhoud en verlichting;
 -  aandacht voor sociale veiligheid bij de ontwikkeling van stations-formules;
 -  geven van actuele reisinformatie;
 -  specifi eke praktijkgerichte trainingen;
 -  opvang en zorg;
 -  inzet technische hulpmiddelen (o.a. communicatiemiddelen);
 -  inzet technisch toezicht (camera’s);
 -  hanteren huisregels;
 -  voorlichting op scholen;
 -  samenwerking met andere partijen.
- Het voorkomen en verbaliseren van zwartrijden.
-  De handhaving van de normale bedrijfsorde (orde, rust, veiligheid) in het vervoer-

middel, in de stationshallen en op de perrons.
- Service en informatieverstrekking aan de reizigers. 
- Verantwoordelijk voor preventief toezicht in het vervoermiddel en op de perrons. 
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ProRail
•  ProRail is eigenaar van de tunnels, traversen en perrons. ProRail is opdrachtgever 

van het dagelijks beheer dat volgens de overeenkomst tussen de NS en de rijksover-
heid uit 1995 is opgedragen aan NS Poort. Het stationsgebouw is eigendom van 
NS. ProRail is normsteller als het gaat om de transferruimten in het stationsgebouw 
(gebieden die een transitiefunctie hebben voor (potentiële) reizigers die gebruik wil-
len maken van het aangeboden openbaar vervoer).

•  Daar waar het gaat om de (sociale) veiligheid op het station hebben NS en ProRail een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transfer ruimten in het station. Om een prak-
tische invulling te geven aan die gedeelde verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid 
op de stations hebben NS en ProRail de hiernavolgende verdeling afgesproken.

•  ProRail draagt zorg voor de ‘hardware’ zoals bouwkundige aanpassingen, verlich-
ting, zichtlijnen en camera’s. NS draagt zorg voor de ‘software’ zoals bemensing op 
het station, combinatie service en toezicht en uitlezen camera’s. 

•  NS Poort heeft in opdracht van ProRail de zorg voor het dagelijks beheer van de 
stations, te weten:

 -  het dagelijks onderhoud;
 -  het schoonmaakonderhoud;
 -  de (sociale) veiligheid, waaronder de zorg voor het organiseren,instandhouden en   
   afstemmen met andere betrokkenen van een calamiteitenorganisatie ter beveiliging   
   van werknemers op en bezoekers(reizigers en passanten) van de stations.
•  Deze taken worden door ProRail aan NS Poort opgedragen door het afsluiten van 

een beheerovereenkomst. Het niveau van onderhoud wordt vastgelegd in 
Service Level Agreements.

•  ProRail is verder verantwoordelijk voor installatie en beheer van informatie middelen 
op de stations en voor de informatie naar vervoerders. ProRail is tevens primair ver-
antwoordelijk voor de realisatie van cameratoezicht voor de veiligheid in de transfer-
ruimtes en op perrons.

•  ProRail heeft tot taak om te voorkomen dat op en rond de rails, (bouw)materiaal 
rondslingert of onbevoegde personen zich gemakkelijk schuldig kunnen maken aan 
diverse soorten vernielingen (o.a. vandalisme, graffi ti en brandstichting) of bedrei-
gingen van rijdende treinen. 
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Gemeenten
•  Verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde alsmede meer specifi ek 

voor de veiligheid in de stationsomgeving (burgemeester). Met betrekking tot die 
verantwoordelijkheid is de burgemeester, naast gemeentelijke bestuursorgaan, ook 
gezagsdrager over de politie wat betreft openbare orde aangelegenheden.

•  Verantwoordelijk voor de (regierol bij de) totstandkoming, implementatie en 
monitoring van het lokale, integrale veiligheidsbeleid. 

•  Het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld inzet jongeren- en buurtwerk) om 
overlast in en rondom de stationsomgeving zoveel mogelijk te voorkomen. 

•  Beheer, onderhoud en schoonhouden van de stationsomgeving.
• Verantwoordelijk voor interwijkse verbindingen. 
•  De gemeenten kunnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzetten ter 

bevordering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de stationsgebieden.

Politie
•  Het uitoefenen van politietaken in de stationsomgeving, conform artikel 2 van de 

Politiewet, dus inclusief de hulpverlening aan burgers en (BOA)collega’s van de 
vervoersmaatschappijen.

•  Handhaving van de orde in het vervoermiddel en op stations en perrons bij 
aantasting van de orde (conform Wet personenvervoer), aanvullend op de primaire 
verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen, namelijk bij geweld of indien de 
brede opsporingsbevoegdheid vereist is. 

• Het opvolgen van assistentieverzoeken van het ov-personeel. 
•  Verantwoordelijk voor preventief toezicht in stations en stationsgebieden aanvullend 

op de primaire verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen.

Openbaar Ministerie
•  Verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (ook wel 

justitiële handhaving genoemd), hierbij gaat in het geval van sociale veiligheid op 
het spoor de aandacht met name uit naar de veelplegers en geweldsdelicten. 

•  Het onderzoeken en aandragen van innovatieve en creatieve alternatieve vervol-
gingsmethodes. 

• Informeren van de bij een delict betrokken geraakte benadeelden. 
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Overleg

Stuurgroep

Kerngroep

Werkgroep 

Werkgroep hotspots

In oprichting: 
gemeentelijke 
werkgroepen 

Taken en verantwoordelijkheden

- beoordeelt jaarplannen 
- neemt fi nanciële beslissingen
-  bevordert samenwerking 

tussen partijen onderling
-  treedt op bij onderlinge 

geschillen 
-  roept partijen ter 

verantwoording indien nodig

-  is budgethouder
-  bereid fi nanciële beslissingen voor
- stuurt coördinator aan
- monitoring en evaluatie
-  bewaakt samenhang 

maatregelen
-  ontwikkeling instrumentarium ter 

verbetering sociale 
veiligheid

-  onderhoudt contacten met 
provincie Zuid-Holland 

-  ontwikkelt plannen van aanpak
- stemt maatregelen op elkaar af
-  voert maatregelen uit en signaleert 

knelpunten bij de uitvoering
-  wisselt informatie uit over de 

voortgang van de maatregelen 

-  effi ciënte en effectieve inzet van 
toezichthouders en boa’s op de 
MerwedeLingelijn

-  uitwisseling van roosters en 
rapportages

- voorbereiding Klpd actiedagen
-  monitoring incidentenpatroon 

MerwedeLingelijn en vaststellen 
hotspots

- adequaat optreden bij incidenten
-  uitwisselen contactgegevens 

(elkaar kennen en gekend worden)
-  maken van heldere onderlinge af-

spraken: wie doet wat wanneer waar 
en hoe?

Organisatiestructuur Platform Sociale Veiligheid 

MerwedeLingelijn 2009 

Vergaderfrequentie / karakter

- één a twee keer per jaar
- beslissend

-  één keer per maand 
(laatste dinsdag van 
de maand)

-  troubleshooting, 
informatief, initiërend, 
controlerend

- vier keer per jaar 
-  informatief, 

ondersteunend en 
uitvoerend

-  zo vaak als nodig, 
minstens vier keer per jaar

- informatief, uitvoerend

-  zo vaak als nodig, 
minstens 1 x per jaar

- informatief, uitvoerend
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4. Wat hoort in een veiligheidsarrangement thuis?

Inhoudsopgave veiligheidsarrangement
1.  Constateringen en overwegingen.
2.  Doelstellingen.
3.  Taken en verantwoordelijkheden.
4.  Maatregelen.
5.  Organisatiestructuur.
6.  Financiering.
7.  Communicatie.
8.  Monitoring en evaluatie.
9.  Looptijd en verlenging.
10. Wijzigingen en bijsturing.
11.  Ondertekening.

4.1  Constateringen en overwegingen

Een arrangement start met de tekst ‘constaterende dat’ en ‘overwegende dat’. Bij 
‘constaterende dat’ meldt men de feiten op basis waarvan partijen hebben besloten 
om een arrangement af te sluiten. Bij ‘overwegende dat’ meldt men de meerwaarde 
en de te verwachte effecten van het arrangement. Beide teksten tezamen vormen de 
aanleiding tot het arrangement. 

Een verloederd (bus)stationsgebied heeft invloed op het gedrag van de bezoekers

Een aantal gedragswetenschappers van de universiteit van Groningen heeft aan-
getoond dat beleidmakers wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op het gedrag 
van reizigers in een (bus)stationsgebied. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 
mensen zich wel aan regels houden, als je er maar voor zorgt dat de omgeving op 
de normen en regels is afgestemd. 

Met hun onderzoek hebben de gedragswetenschappers een theoretische on-
derbouwing gegeven voor de bekende ‘Broken windows theory’. Deze theorie, 
ontstaan in de jaren tachtig en afkomstig uit de Verenigde Staten, gaat uit van de 
gedachte dat sporen van verloedering in een wijk (maar ook bijvoorbeeld op bus-
haltes, in een stationsgebied en in het voertuig) leiden tot verdere verloedering. Het 
gaat hierbij niet alleen om het kopiëren van gedrag maar ook om het aanzetten tot 
ander normovertredend gedrag. Zo blijkt dat mensen in een omgeving met zwerf-
afval niet alleen sneller afval laten slingeren maar ook makkelijk ander normover-
tredend gedrag vertonen, zoals stelen. Op basis van de ‘Broken windows theory’ 
hebben beleidsmakers in de jaren negentig kleine criminaliteit en verloedering in 
New York aangepakt. Graffi ti werd verwijderd, gebroken ruiten werden vervangen 
en straatvuil opgeveegd. Gevolg: misdaad- en criminaliteitscijfers daalden. 
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Het gedragswetenschappelijk onderzoek onderstreept het belang van een integrale 
aanpak die gericht is op schoon, heel en veilig openbaar vervoer. Wel is de sociale 
context belangrijk, willen reizigers zich aan regels houden. Zo dient er enige gemeen-
schapszin te zijn in een stationsgebied. Dit is bijvoorbeeld te realiseren door het 
instellen van toezichthouders die de reizigers kunnen aanspreken op hun gedrag. 

Ook stellen de onderzoekers dat het belangrijk is om het doel van de regels duidelijk 
te maken. Wanneer reizigers snappen waarom iets niet mag, is de regel in de praktijk 
effectiever. Een goede communicatie naar de reiziger is dus belangrijk. 

De gemeenten Amsterdam en Groningen hebben onder andere naar aanleiding van 
het Groningse onderzoek besloten om graffi ti zo snel mogelijk te verwijderen. 
Ook in veel veiligheidsarrangementen worden hierover afspraken gemaakt. 

Bron: K. Keizer, S. Lindenberg en L. Steg, The spreading of disorder, Science Magazine, jaargang 2008, 

editie 322. N.B. Deze tekst is mede gebaseerd op het interview met Kees Keizer in Secondant. 

Jaargang 2009 editie 2.

4.2  Doelstellingen 

Uitgangspunt is dat de partijen gezamenlijk streven naar het handhaven of verbeteren 
van de veiligheid in het betreffende ov-gebied. De doelstellingen hebben betrekking op 
of liggen in de lijn van:
1  het terugdringen van het aantal incidenten (objectieve veiligheid) waarvan reizigers 

en personeel het slachtoffer zijn;
2  het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van reizigers en eventueel omwonenden en 

personeel (subjectieve veiligheid).

Sociale veiligheid heeft een objectieve en subjectieve component

De objectieve veiligheid heeft betrekking op feitelijke incidenten en persoonsgerela-
teerde criminaliteit en overlast. Persoonsgerelateerde criminaliteit is de criminaliteit 
die rechtstreeks de persoon (en de integriteit van de persoon) of het eigendom 
schade toebrengt. Overlast gaat onder andere over: rondhangende groepen jonge-
ren, geluidsoverlast, onbeleefdheden, wildplassen, rondslingerend vuil, bedreigingen 
en scheldpartijen. Objectieve onveiligheid wordt vooral bepaald door de werkelijke 
(statistische) kans om slachtoffer te worden;

De subjectieve veiligheid heeft betrekking op het veiligheidsgevoel (beleving) van rei-
zigers en personeel. Mensen voelen zich om uiteenlopende redenen (on)veilig. Dit 
heeft te maken met persoonlijke factoren zoals leeftijd, geslacht, de regio waar men 
woonachtig is. Daarnaast zijn ook omgevingsaspecten van invloed zoals de aanwe-
zigheid van ‘enge’ personen, reinheid van materieel en omgeving, verlichting, sfeer 
maar ook de manier waarop de samenleving reageert op incidenten en de rol die de 
media daarbij vervullen. Of men zich al dan niet veilig voelt hangt ook samen met de 
mate waarin men denkt te kunnen rekenen op de hulp van anderen. 
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De objectieve en subjectieve veiligheid bepalen gezamenlijk de sociale veiligheid. 
Adequate handhaving en het terugdringen van het aantal incidenten alleen is niet 
voldoende om de sociale veiligheid te verbeteren. Aandacht voor beheer (schoon en 
heel), de inrichting van de omgeving (comfort, uitstraling, sfeer), toezicht, een goede 
informatievoorziening en communicatie zijn minstens zo belangrijk. 

Zie voor meer informatie over de samenhang tussen de fysieke inrichting van een 
ov-gebied en de sociale veiligheid de KpVV brochure ‘Hoe maak je van een station 
een leukere plek?’, uitgave juni 2008.

Aanvullende doelstellingen of subdoelstellingen van een veiligheidsarrangement zijn:
- verbeteren van het imago van een spoorlijn, een stationsgebied of een buslijn;
- een schoon en heel stationsgebied voor reizigers, passanten en personeel;
- een lager percentage zwartrijders; 
- een betere service en meer voorzieningen voor reizigers;
- een toenemend gebruik van het openbaar vervoer in het ov-gebied.

Om de doelstellingen te kunnen kwantifi ceren is een goed beeld van de veiligheidssitu-
atie vereist. Met hoeveel procent willen de partijen het aantal incidenten terugdringen 
en over welke tijdsperiode? Met welk gemiddeld cijfer van de reiziger of het personeel 
is men tevreden? Soms zijn bij het formuleren van de doelstellingen (nog) geen cijfers 
voorhanden. Men spreekt dan af dat de doelstellingen zullen worden gekwantifi ceerd 
nadat er een nulmeting heeft plaatsgevonden.

Behalve de doelstellingen is het ook goed om een wensbeeld te formuleren. 
Zo’n wensbeeld spreekt meer tot de verbeelding dan een lijst met kwantitatieve 
doelstellingen en behoudt zijn kracht voor jaren. Een wensbeeld is makkelijk te 
destilleren uit verslagen van vergaderingen en opmerkingen van medewerkers, 
reizigers of omwonenden. 

Wensbeeld sociale veiligheid provincie Zuid-Holland

-  Het openbaar vervoer heeft een verzorgde uitstraling door schoon, onbeschadigd 
en veilig materieel, stationspleinen, busstations en haltes.

- Er is voldoende menselijk toezicht op de juiste tijd en plaats.
-  De vervoerders beschikken over toezichthoudend personeel dat een adequate 

opleiding heeft gehad en goed weet om te gaan met confl icten en agressie.
-  Reizigers betalen op de juiste wijze voor hun reis en maken in de toekomst 

gepast gebruik van de OV-chipkaart.
-  Reizigers zijn zich ervan bewust dat zij te gast zijn in het voertuig, weten welke 

regels gelden bij gebruik van het openbaar vervoer, respecteren deze regels en 
handelen ernaar.

-  Reizigers en personeel voelen zich veilig in het openbaar vervoer en de daarvoor 
bestemde (openbare) ruimte.
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-  De overlast die plaatsvindt is acceptabel en ernstige incidenten zijn een 
uitzondering, geen regel. 

Bron: Uitvoeringsprogramma 2006-2010, Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer, provincie Zuid-Holland.

4.3  Taken en verantwoordelijkheden

OV-gebieden zijn doorgaans complexe gebieden waarin veel functies samenkomen: 
verschillende ov-voorzieningen, parkeerplaatsen voor auto’s, fi etsenstallingen en 
bij de grotere stations ook winkels en kantoren. Bovendien zijn stationsgebieden en 
andere ov-voorzieningen zoals halteplaatsen dikwijls niet duidelijk afgescheiden van hun 
omgeving. Vaak is niet helder waar de grens ligt tussen het station dat eigendom is van 
NS, het spoor dat eigendom is van ProRail en de openbare ruimte waar de gemeente 
verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Vast onderdeel van een lokaal 
arrangement is dan ook een plattegrond van het ov-gebied waarop duidelijk staat aan-
gegeven welk delen van wie zijn. 

Behalve de gebiedsgrenzen is ook niet altijd bij iedereen bekend wie waarvoor verant-
woordelijk is, over welke bevoegdheden partijen beschikken en waar men elkaar op kan 
aanspreken. Om duidelijkheid te scheppen over de taken en verantwoordelijkheden van 
de aangesloten partijen onderscheiden we vier categorieën wettelijke regimes die van 
toepassing zijn op ov-gebieden: 
a. Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000); 
b. de algemene plaatselijke verordening (APV);
c. zelfstandige bevoegdheden van de burgemeester op grond van de Gemeentewet;
d. het strafrecht. 

Ten aanzien van de handhaving van de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang 
in (de onmiddellijke nabijheid van) een station, halteplaats of andere openbaar vervoer 
voorziening is de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) van toepassing. In de Wp2000 
ontbreekt echter een begripsomschrijving van station, halteplaats of openbaar vervoer-
voorziening. De Wp2000 spreekt in artikel 72 van ‘een station, halteplaats, of andere 
bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, 
trappen, tunnels en liften’. Deze omschrijving biedt in de praktijk helaas niet altijd de 
gewenste duidelijkheid, maar is wel het uitgangspunt voor de uitwerking van verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. Dat betekent ook dat er op lokaal niveau kansen 
zijn en er een noodzaak bestaat om binnen deze grenzen het één en ander in te vullen. 
De openbare weg valt onder de reikwijdte van de APV. Daarnaast heeft de burgemees-
ter op grond van de Gemeentewet een aantal zelfstandige bevoegdheden ter handha-
ving van de openbare orde. 

Het is verstandig om bij dit onderdeel van het arrangement de juridisch medewerkers 
van betrokken partijen te betrekken. In het middengedeelte van deze brochure is als 
voorbeeld een overzicht opgenomen van de taken en verantwoordelijkheden van (een 
deel van) de partijen die betrokken zijn bij een stationsgebied.  
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Stadium

Proactie 
Het wegnemen van 
structurele oorzaken 
van onveiligheid.

Preventie 
Het voorkomen van onveilige 
situaties en het beperken van 
de gevolgen ervan.

Preparatie 
De voorbereiding op incidenten 
en sociale onveiligheid.

Repressie
De bestraffi ng van crimineel 
en overlastgevend gedrag.

Nazorg 
Alles wat nodig is om zo snel 
mogelijk terug te keren naar de 
situatie waarin de problemen 
zich (nog) niet voordeden. 

Voorbeeld

- Direct verwijderen van graffi ti. 
-  Het niet meer verkopen van alcohol na 20:00 uur in de 

stationsgebieden. 
- Tegengaan van verloedering.
-  Versterken van de sociale samenhang/het creëren van 

meer betrokkenheid van reizigers en omwonenden bij 
een ov-gebied.

-  Verbeteren van de fysieke inrichting: meer comfort en 
uitstraling.

- Zorgdragen voor een goed beheer van de omgeving.

- Het starten van een preventieprogramma op scholen.
- Menselijk toezicht en/of cameratoezicht.
- Duidelijke gedragsregels en een toelichting daarop.
- Heldere communicatie.

- De opleiding van BOA’s.
-  Agressie en weerbaarheidstrainingen, cursus gastheer-

schap voor ov-personeel.
- Het opstellen van een geweldsprotocol.
-  Het uitwisselen van contactgegevens van toezichthouders 

en handhavers zodat men elkaar snel weet te vinden.

- Beboeten bij zwartrijden.
- De toepassing van reisverboden.
- Verscherpte controles en surveillances.

- Het organiseren van slachtofferzorg. 
- Opvang van het ov-personeel na (ernstige) incidenten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5  Zie voor een toelichting op het SMART formuleren van doelstellingen ook de ‘Toolkit sociale veiligheid 

Openbaar Vervoer, voor de evaluatie van maatregelen sociale veiligheid in het openbaar vervoer’, 2003. 

Dit document is te downloaden vanaf de website van het Kenniscentrum Sociale Veiligheid en Mobiliteit, 

http://www.kenniscentrumsv.nl.

4.4  Maatregelen

In dit artikel staat beschreven wat de partijen ieder voor zich en gezamenlijk kunnen 
ondernemen om de doelstellingen te realiseren. Men dient daarbij te letten op: 
1 veiligheidsketen en werkvelden;
2 SMART-formulering5;
3 prioritering;
4 planning.

Ad 1. Veiligheidsketen en werkvelden 
Het is belangrijk dat de maatregelen betrekking hebben op alle schakels in de veilig-
heidsketen. Om welke stadia het gaat en wat passende maatregelen zouden kunnen 
zijn staat hieronder in een overzicht geïllustreerd. 
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Maatregel: verwijderen van graffi ti in het stationsgebied.

Specifi ek

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

1. Wat? Het verwijderen van graffi ti.
2.  Waarom? Graffi ti draagt bij aan de verloedering van het stationsgebied 

en is van invloed op de veiligheidsgevoelens van reizigers en 
bezoekers van het station.

3.  Wie? Gemeente, NS Poort zijn verantwoordelijk voor het verwijderen 
van de graffi ti in respectievelijk het stationsgebied en op het station.

4. Waar? Het stationsgebied.
5.  Wanneer? De maatregel is van kracht gedurende de 

looptijd van het arrangement (wanneer).

De graffi ti is binnen 24 uur verwijderd. 

Binnen 24 uur is acceptabel.

De gemeente en NS Poort hebben voldoende middelen 
tot hun beschikking om de maatregel uit te kunnen voeren. 

Tot einde looptijd arrangement.

Integrale aanpak van de gehele keten

Veiligheidsarrangementen zijn een goed middel om de sociale onveiligheid en inci-
denten aan te pakken in het openbaar vervoer. Het voordeel van een veiligheidsar-
rangement is dat er sprake is van een integrale aanpak van de gehele keten. Hier-
mee bedoel ik dat zowel preventieve maatregelen, toezicht, repressie en opsporing 
onderdeel uitmaken van een arrangement en dat alle partijen hierbij betrokken zijn. 
Wanneer een van deze vier aspecten wordt weggelaten is het pakket niet meer in 
balans en minder effectief. 

Een veiligheidsarrangement zorgt er ook voor dat er draagvlak ontstaat onder de 
partijen en er een basis wordt gelegd voor een effectieve samenwerking. Dit maakt 
een veiligheidsarrangement tot een middel maar kan nooit een doel op zich zijn. 
Een arrangement kan ook eindig zijn. Partijen kunnen besluiten om na een aantal 
jaren, als de situatie is verbeterd, de samenwerking op een andere manier vorm te 
geven. In ieder geval juich ik vanuit de politie veiligheidsarrangementen van harte 
toe!

Leon Verver - Landelijk contactfunctionaris geweld en openbaar vervoer 

Ad 2. SMART
SMART geformuleerde maatregelen zijn: Specifi ek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdgebonden. Het beste kan dit worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld:
´het verwijderen van alle graffi ti in het stationsgebied binnen 24 uur´. 
Zie het schema hierna.
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Ad 3. Prioritering
Sommige maatregelen zijn urgenter dan andere of hebben meer impact. Soms heeft 
de politiek een uitgesproken voorkeur. In alle gevallen is het belangrijk om prioriteiten 
te stellen. Ook de fi nanciële kaders zijn van belang. De bomen reiken nooit tot in de 
hemel. De beschikbare middelen (personeel en fi nanciën) van de betrokken partijen 
zijn meestal ontoereikend om alle problemen in een keer op te lossen. 

 Ad 4. Planning
Een reële planning voorkomt dat partijen ontmoedigd raken en gedemotiveerd. Soms 
kan dat lastig zijn omdat partijen nog geen ervaring hebben met bepaalde maatrege-
len zoals cameratoezicht en/of menselijk toezicht. In dat geval is het goed om gebruik 
te maken van de ervaringen elders. Zijn die niet voorhanden, zorg dan voor een niet 
al te krappe planning en houdt rekening met onvoorziene gebeurtenissen.

4.5  Organisatiestructuur

Om de voortgang van het arrangement, de uitvoering van de maatregelen en het 
nakomen van de afspraken te waarborgen, is een goede organisatiestructuur vereist. 
Hoe die organisatiestructuur eruit ziet, hangt af van het soort arrangement. Een 
veiligheidsarrangement voor een stationsgebied behoeft een andere structuur dan die 
voor een regionaal arrangement of busarrangement. In het algemeen is het zo: hoe 
meer partijen, hoe groter het ov-gebied en hoe hoger de ambities van partijen hoe 
complexer de organisatie. In hoofdstuk 5 gaan we hier dieper op in.

4.6  Financiering

Bij een lokaal- en busarrangement zijn kosten niet of nauwelijks aan de orde. Meestal 
drukken die op de reguliere budgetten. De ervaring leert dat er bij een regionaal ar-
rangement meestal wel sprake is van extra kosten. Die hebben betrekking op geza-
menlijke maatregelen zoals het organiseren van toezicht, het (laten) uitvoeren van 
onderzoek en de productie van communicatiemiddelen. Ook dient men in de begro-
ting een post op te nemen voor coördinatie. 

Soms zijn partijen het op voorhand eens over de fi nanciering van extra maatregelen 
waarvoor geen reguliere budgetten beschikbaar zijn. Deze maatregelen kunnen dan 
worden beschreven in het arrangement en opgenomen in de begroting. Is dat niet het 
geval, dan biedt een uitvoeringsprogramma uitkomst. In zo’n uitvoeringsprogramma 
- dat na ondertekening van het arrangement wordt opgesteld - staan de extra maat-
regelen nader omschreven en uitgewerkt. Hierover vindt dan later besluitvorming 
plaats. Dat kan leiden tot discussies over de verdeelsleutel. 
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Eindjes aan elkaar knopen

Connexxion participeert al sinds 2000 in diverse arrangementen en we zien dit 
aantal toenemen, een bemoedigende tendens. Op dit moment wordt gewerkt 
aan een integraal veiligheidsarrangement voor de stad Gouda. Reden hiervoor is 
het feit dat de incidenten zich geleidelijk aan verspreiden door Gouda en er niet 
meer één specifi eke locatie is waar de incidenten zich voordoen, zoals voorheen 
het geval was rondom het station te Gouda. Voor het stationsgebied lag er al een 
lokaal veiligheidsarrangement en was er sprake van een samenwerking met goede 
resultaten. 

Juist vanwege die samenwerking kunnen positieve resultaten bereikt worden. 
Dit komt ten eerste omdat er een duidelijke structuur is welke partij voor welk 
onderdeel zijn of haar verantwoordelijkheden neemt. Ten tweede leidt een arrange-
ment tot een proactieve aanpak in plaats van een reactieve. Door een proactieve en 
gestructureerde aanpak en daarnaast een adequate aanpak van incidenten ontstaat 
er grip op de situatie met als resultaat een prettige en veilige leefomgeving en na-
tuurlijk veilig openbaar vervoer. Voor wat betreft dit laatste dient opgemerkt te wor-
den dat de klanten van Connexxion de veiligheid tijdens de rit over het algemeen al 
hoog waarderen. Wij scoren een 8,3 in de concessie Duin- en Bollenstreek, Leiden 
en Rijnstreek Midden-Holland. De waardering voor de veiligheid op de halte in dit 
gebied wordt gewaardeerd met een dikke 7,9. Uiteraard streven wij er naar dat de 
klant een dergelijke hoge waardering blijft geven. Alleen daarom al is een proactieve 
en anticiperende aanpak noodzakelijk. Dit kan alleen als partijen samenwerken en 
bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. 

Tevens is het van belang te onderkennen dat openbaar vervoer ketenmobiliteit is. 
Ook samenwerking met andere vervoerders is van groot belang, zodat de gehele 
keten als sociaal veilig wordt ervaren. Via arrangementen wordt een dergelijke 
samenwerking vanzelf gestimuleerd. Kortom redenen genoeg om het aantal arran-
gementen uit te breiden. Keerzijde is echter wel dat participatie in arrangementen 
een behoorlijke belasting voor de diverse partijen betekent. Zeker in een aanvangs-
periode waarbij aan een arrangement gestalte moet worden gegeven. Inherent 
hieraan is dat er ook kosten aan zijn verbonden. Veelal is hiervoor deels dekking te 
krijgen middels regionale subsidies, echter het blijft vaak knip- en plakwerk om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Een goed initiatief zou volgens mij dan ook zijn dat 
er landelijk een budget gerealiseerd wordt waaruit dergelijke samenwerkingsarran-
gementen bekostigd zouden kunnen worden, naast de lokale subsidies specifi ek 
voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Marco Cowan - Connexxion

4.7  Communicatie

Maatregelen nemen om de veiligheidssituatie te verbeteren heeft over het algemeen 
effect. Erover communiceren geeft een dubbel effect. Niet zelden doen organisaties 
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prachtige dingen, maar vergeten zij hun personeel en de reizigers en burgers daarvan 
op de hoogte te stellen. Juist bij sociale veiligheid is communicatie belangrijk omdat 
veiligheidsgevoelens samenhangen met het vertrouwen dat de burgers en reizigers 
hebben in de samenleving en het ov-personeel in haar bedrijf. 

De communicatie naar personeel, burgers en reizigers begint bij het besluit om te 
komen tot een veiligheidsarrangement. Het gaat door tijdens het proces van de 
totstandkoming en krijgt zijn beslag bij de uitvoering van het veiligheidsarrangement. 
Daarbij dient men wel zorgvuldig te werk te gaan. Sociale veiligheid in het openbaar 
vervoer is immers een gevoelig onderwerp en heeft vaak de aandacht van de lokale 
politiek en de media. Vooral (ernstige) incidenten worden veelal breed uitgemeten 
in de pers. Een werkgroep communicatie, zeker bij een regionaal arrangement, is 
geen overbodige luxe. Zo’n werkgroep kan zorg dragen voor een communicatieplan, 
afspreken wie de pers te woord staat en welke strategie men volgt bij ernstige inciden-
ten etc.

Communicatie spoorlijn Arnhem-Winterswijk

In het Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem Winterswijk is vastgelegd dat par-
tijen maatregelen nemen ter verbetering van het imago van de spoorlijn. In 2008 
is daarom een werkgroep opgericht met communicatiemedewerkers van Prorail, 
Stadsregio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en Syntus. Samen hebben 
deze partijen een communicatieplan opgesteld waarvoor een omvangrijk budget 
is vrijgemaakt. Met het geld hebben we in 2009 een communicatiecampagne 
opgezet die zich in eerste instantie richt op het tonen van begrip voor de reiziger. 
Dit was nodig gezien de vele vertragingen en infrastructurele werkzaamheden. In 
tweede instantie richt de campagne zich op het creëren van een positief beeld over 
de spoorlijn. 

Als onderdeel van de campagne is een slogan ontworpen: ‘Arnhem-Winterswijk, dat 
is mijn lijn’. Deze hebben we gecommuniceerd via een reizigersnieuwsbrief en affi -
ches. De reizigersnieuwsbrief bevat allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden over 
de spoorlijn en komt eens per kwartaal uit. Reizigers ervaren dit als zeer positief. 

De klantenservice van Syntus meldt dat er aanzienlijk minder klachten binnenko-
men na het verschijnen van een reizigersnieuwsbrief. Andere communicatieacties 
waren het uitdelen van fl esjes water deze zomer als excuus bij verstoringen en ver-
tragingen en een kijkdag bij de werkzaamheden aan het spoor voor omwonenden 
en geïnteresseerden. Verder is er een website geopend met informatie en nieuws 
over de spoorlijn. Ook verspreiden we 6 keer per jaar een interne nieuwsbrief onder 
alle leden van het veiligheidsarrangement. 

Anna Bootsma - Coördinator Platform Sociale Veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk

De (interne) communicatie is evenzeer van belang voor het slagen van een arrange-
ment. Bij regionale arrangementen wordt dikwijls een digitale nieuwsbrief voor stake-
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holders ingezet. Dit blijkt een goed middel om partijen te infomeren. De frequentie is 
afhankelijk van de ontwikkelingen maar varieert van 6 tot 12 keer per jaar. 

4.8 Monitoring en evaluatie

Bij monitoring maken we onderscheid tussen effectmeting en procesevaluatie. Beide 
dienen te worden vastgelegd in het veiligheidsarrangement. 
Bij een effectmeting gaat het altijd om de vraag: hoeveel (ernstige) incidenten hebben 
plaatsgevonden en hoe veilig voelen reizigers, personeel en eventueel de omwonenden 
zich? 
De effectmeting dient gedurende de looptijd van het arrangement consequent plaats 
te vinden. Alleen dan is het mogelijk om verbeteringen vast te stellen in de tijd. 

Over de effectmeting spreekt men in het veiligheidsarrangement af:
1. welke meetinstrumenten men gebruikt;
2.  op welk momenten in het jaar de metingen plaatsvinden en hoe vaak de metingen 

worden herhaald (per kwartaal, jaarlijks of een keer per twee jaar);
3.  hoe de resultaten worden teruggekoppeld en wat de stappen zijn die daarop 

volgen.

Standaardmeetinstrumenten voor een effectmeting zijn een incidentenmeting, een 
reizigers- en/of omwonendenonderzoek en een schouw of locatiebezoek met de 
verantwoordelijke en eventueel belanghebbende partijen.

Met procesevaluatie bedoelen we het monitoren van de voortgang van het samenwer-
kingsproces. Deze maakt duidelijk wat de organisatorische en beleidsmatige gang van 
zaken is geweest ofwel:
1. Hoe is het proces van samenwerking en uitvoering verlopen; 
2.  Zijn de afspraken en maatregelen zoals vastgelegd in het arrangement nagekomen;
3. Hebben de maatregelen effect gesorteerd;
4. Wat kostte de uitvoering van de maatregelen en beleid aan geld en inzet.

De resultaten van de procesevaluatie en de effectmeting worden besproken in de 
kern- of werkgroep en gerapporteerd aan de stuurgroep of bestuurders. Afhankelijk 
van de uitkomsten kunnen de partijen gezamenlijk besluiten om van koers te veran-
deren, het arrangement aan te passen dan wel bij te sturen, andere maatregelen te 
nemen of diepgaander onderzoek te doen naar de werkelijke oorzaken van de onvei-
ligheidsituatie.

4.9  Looptijd en eventuele verlenging

In dit hoofdstuk wordt de inwerkingtreding en duur van het arrangement vastgelegd. 
Een arrangement voor bepaalde tijd heeft de voorkeur met een mogelijkheid tot 
verlenging. De gebruikelijke looptijd is vier jaar met (stilzwijgende) verlenging met 
telkens 4 jaar. Heeft een arrangement een bepaalde looptijd dan is eenzijdige opzeg-
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ging niet mogelijk. Wil men eenzijdige opzegging toch mogelijk maken, dan in ieder 
geval met een redelijke opzegtermijn. Ook de gronden en de wijze waarop eenzijdige 
opzegging mogelijk is, dient men goed te regelen. In een arrangement met onbepaal-
de tijd, is het wel verstandig om een opzeggingsregeling op te nemen.

4.10  Wijzigingen en eventuele bijsturing

Partijen kunnen besluiten om een arrangement aan te passen bij nieuwe of gewijzigde 
regelgeving of bij onvoorziene omstandigheden. Is er sprake van een ov-concessie 
dan is het verstandig om een bepaling op te nemen waarin staat dat de nieuwe ver-
voerder zich dient te conformeren aan het arrangement. De concessieverlener neemt 
in dat geval de bepaling als eis op in de aanbesteding.

4.11  Ondertekening

Met ondertekening van het veiligheidsarrangement committeren alle betrokken par-
tijen zich aan de afspraken die zijn vastgelegd in het veiligheidsarrangement
Het instrument is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De vrijblijvendheid wordt weggeno-
men door enerzijds de morele binding tussen de verschillende partners en anderzijds 
door het arrangement publiekelijk te maken en zich publiekelijk te verantwoorden 
over de resultaten.

De ondertekening wordt gedaan door:
- de Commissaris van de Koningin of een gedeputeerde als een provincie partij is;
- de voorzitter van het College van Bestuur als een stadsregio partij is;
- de burgemeester(s) van de betrokken gemeente(n);
- de directeur(en) van het ov-bedrijf of de ov-bedrijven; 
-  de directeuren van ov-gerelateerde bedrijven (ProRail, NS Poort) als het arrange-

ment betrekking heeft op een of meerdere stations;
- de korps- of districtschef(s) van de regiopolitie;
-  het diensthoofd van het Klpd, dienst spoorwegpolitie als het arrangement betrekking 

heeft op een of meerdere stations;
- de regionale offi cier of hoofdoffi cier van justitie;
- directeur(en) van school of scholen als er sprake is van een busarrangement;
- leerlingen en chauffeurs als er sprake is van een busarrangement;
-  eventueel ook vertegenwoordigers van een wijk-, buurt- of bewonersvereniging, 

indien het arrangement betrekking heeft op een stationsgebied.
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5.  Organisatie op maat 

Welke organisatievorm men kiest is afhankelijk van het soort arrangement. Is er 
sprake van veel partijen en een breed scala aan maatregelen, dan is het verstandig om 
meerdere overlegstructuren in het leven te roepen en een (externe) coördinator aan te 
stellen die de voortgang en de overlegstructuur bewaakt. 

Is er sprake van een klein aantal partijen, dan kan men volstaan met een eenvoudige 
overlegorgaan zoals een werkgroep. Soms is het zelfs mogelijk om bepaalde afspra-
ken in bestaande overlegstructuren in te passen. Gelukkig bestaan er inmiddels veel 
beproefde organisatiemodellen van veiligheidsarrangementen. 

De light variant van een veiligheidsarrangement 
Soms hebben partijen niet de mogelijkheid om de stappen zoals die beschreven 
staan in hoofdstuk 3 te doorlopen. Toch kan er behoefte bestaan aan een vorm van 
samenwerking. De zogenaamde ‘light variant’ biedt dan uitkomst. Dat wil zeggen 
dat men contactgegevens uitwisselt, afspraken maakt over hoe te handelen in geval 
van incidenten en periodiek bij elkaar komt om de veiligheidsituatie te bespreken. 
Overigens blijkt de ‘light variant’ vaak de opmaat te zijn naar een formalisering van 
de samenwerking in een veiligheidsarrangement. 

5.1 Regisseur en coördinator

Zonder regisseur is ieder arrangement op termijn minder succesvol. Er moet een par-
tij zijn die de trekkersrol vervult en die zorgt voor continuïteit. Bij een lokaal arrange-
ment, stads- of busarrangement ligt het voor de hand dat de gemeente die trekkersrol 
op zich neemt. Bij regionale arrangementen blijkt dit in de praktijk ook goed te wer-
ken. Meestal is er dan één gemeente die namens alle andere gemeenten de voorzit-
tershamer hanteert en die een coördinator levert. Deze coördinator is verantwoorde-
lijk voor de dagelijkse gang van zaken van een arrangement. Vaak kiezen partijen uit 
praktische overwegingen of capaciteitsgebrek voor een externe coördinator. Bij lokale 
veiligheidsarrangementen, stadsarrangementen en busarrangementen is de coördina-
tor veelal de ambtenaar openbare orde en veiligheid of wijkregisseur. 

Het verhaal van de coördinator Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn

Sinds 1 april 2008 ben ik projectleider sociale veiligheid op de MerwedeLingelijn. 
Eigenlijk kwam ik in een gespreid bedje. Er was al vele jaren eerder geconstateerd 
dat het niet goed ging op en rond het spoor tussen Dordrecht en Geldermalsen. 
De gemeenten Geldermalsen, Leerdam, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Sliedrecht en Dordrecht, NS (later Arriva), Prorail, NS Poort, politie 
en justitie hadden al in 2004 een handhavingarrangement opgesteld en onderte-
kend. Het doel was het verbeteren van (het gevoel van) sociale veiligheid op en 



            

            
46 Handreiking voor veiligheidsarrangementen in het openbaar vervoer

rond de MerwedeLingelijn. Alle partijen stonden erachter en gingen ervoor. Op 
verschillende niveaus vond regelmatig overleg plaats en men registreerde de 
incidenten. Er was al een administratieve kracht aangesteld en een communica-
tiemedewerker die zorgde voor verspreiding van het (goede) nieuws. En dan ook 
nog een coördinator? Ja, zeker……want als de portefeuillehouders van veiligheid 
van de gemeenten en de directeuren van commerciële partijen met elkaar een 
intentieverklaring tekenen, gebeurt er verder nog niets. Iemand moet de kar trek-
ken, de partijen bij elkaar houden en geld zoeken. 

Ik werkte hiervoor bij Arriva Openbaar Vervoer, één van de partijen van het 
samenwerkingsverband. Vanuit Arriva ben ik gedetacheerd en ik word betaald 
uit het potje dat de partijen gezamenlijk vullen.Dat potje is ook wel een beetje 
een probleem. Met bijdragen van de deelnemende partijen en subsidie van de 
provincie moet je zuinig zijn. Het is lastig het potje gevuld te houden. Vooral als 
het goed gaat. In stand houden ‘verkoopt’ minder dan problemen oplossen. De 
inhoud van mijn functie is daardoor in het afgelopen jaar veranderd. De admini-
stratieve ondersteuning en de communicatieadviseur hebben uren moeten inleve-
ren. Veel van hun taken komen op mijn bordje. Daarom zijn we continu op zoek 
naar geld. Dat kost tijd en vergt geduld. Op beurzen laten we zien wat we doen en 
wat we al hebben bereikt. We dienen als voorbeeld voor anderen en delen graag 
onze expertise.

Ik, als coördinator bereid de vergaderingen voor van de stuurgroep (twee keer per 
jaar), de kerngroep (elke maand), de werkgroep (elk kwartaal) en de werkgroep 
hotspots (elk kwartaal). Ook zit ik achter de cijfers aan. De politie maakt er een 
mooi overzicht van en dat is weer de input voor verbeterplannen. We maken en 
verspreiden nieuwsbrieven voor stakeholders en voor reizigers en doen reizigers-
onderzoek. We organiseren actiedagen met politie, Arriva en gemeenten. Op 
die dagen houden we uitgebreide controles op zwartrijden. Ook organiseren we 
informatie- en preventiedagen voor reizigers en omwonenden bijvoorbeeld over 
het veilig stallen van de fi ets. Verder huren we BOA’s in en zetten die in op de sta-
tions en in de stationsgebieden. We assisteren de gemeenten bij de aanschaf van 
camera’s, het afsluiten van beheerconvenanten met NS, het ruimen van zwerffi et-
sen en andere zaken die bijdragen aan ons gezamenlijke doel.

Ik werk 24 uur per week. Dat is voldoende, maar ik moet wel fl exibel zijn. Bij een 
controle van de verlichting op alle stations, moet ik er ’s avonds zijn. Bij een 
controle van jongeren op de laatste of de eerste trein bij het uitgaan van de disco 
moet ik er ’s nachts zijn. Een greep uit mijn agenda: 
-  gesprek met een student die afstudeert op HBO Integrale Veiligheid. Hij brengt 

het proces in kaart van het melden van een incident tot en met de afhandeling. 
Wij vermoeden dat daarin nog veel te verbeteren is; 

-  incidentenrapportage afmaken, laten drukken en verspreiden onder alle stake-
holders;

-  met medewerkers van de camera-uitleesruimte naar Leeuwarden voor een be-
zoek aan de meldkamer van Arriva. We stimuleren korte lijnen. Het is handig als 
men elkaar kent;
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-  gesprek met de communicatiemedewerker van de politie over het onder de aan-
dacht brengen van de successen van het samenwerkingsverband;

-  presentatie over de Merwedelingelijn aan de werkgroep Verkeer en Vervoer van de 
provincie Gelderland;

-  bijwonen project zintuigbeïnvloeding van het Centrum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid waarbij de MerwedeLingelijn wellicht als pilot kan dienen.

Al lang voordat de agressie- en geweldsproblemen in het openbaar vervoer 
landelijk aandacht kregen, waren de problemen op de MerwedeLingelijn al onder 
controle. Daar zijn we trots op en dat stralen we uit.

Heidi Verschoor - Projectleider Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn.

5.2 Werkgroep: de minimale organisatievorm

Voor de meeste busarrangementen en lokale veiligheidsarrangementen volstaat een 
werkgroep als organisatievorm. Het is de plek waar partijen elkaar ontmoeten, waar 
de veiligheidssituatie wordt besproken en geanalyseerd en waar maatregelen worden 
voorbereid en geëvalueerd. 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen die het veiligheidsarran-
gement hebben ondertekend. Vast onderdeel is de uitwisseling van contactgegevens 
in de vorm van een contactlijst die regelmatig wordt geactualiseerd. Voorzitter is in de 
meeste gevallen de gemeente. Soms is dat de ambtenaar openbare orde en veilig-
heid. Soms ligt de regie bij de afdeling wijkbeheer. Afhankelijk van de situatie komt de 
werkgroep twee tot vier keer per jaar bij elkaar.

De werkgroepleden worden geacht te communiceren met de achterban en zorg te 
dragen voor de borging van de afspraken binnen de eigen organisatie. Zij rapporteren 
over de voortgang en knelpunten bij de uitvoering van de maatregelen. Ook brengen 
zij verslag uit over de veiligheidssituatie in het ov-gebied. 

5.3 Kerngroep, stuurgroep en projectgroepen

Bij een groter samenwerkingsverband met veel partijen zoals bij een regionaal 
arrangement of stadsarrangement in een grote stad is het verstandig om behalve 
een operationele werkgroep ook een kerngroep in te stellen. Deze kerngroep bestaat 
uit afgevaardigden van de betrokken partijen op managementniveau. Het kernteam 
vervult de rol van intermediair tussen de bestuurders en de operationele werkvloer. 
Haar taken zijn:
- monitoring en evaluatie van het samenwerkingsproces en veiligheidssituatie;
- signaleren en oplossen van knelpunten;
-  bewaken van de samenwerking tussen partners en bijsturen van de gemaakte 

afspraken;
- kostenanalyses en opstellen uitvoeringsprogramma;
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-  instellen van een werkgroep communicatie en opdracht geven tot het opstellen 
van een communicatieplan;

- voorbereiden vergaderingen van de werkgroep;
- agenderen van te nemen besluiten door de bestuurders;
- creëren van draagvlak.

In geval van meerdere gemeenten zoals bij een regionaal veiligheidsarrangement is er 
altijd sprake van een stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit de betrokken bestuur-
ders en/of (ambtelijke) managers die het arrangement hebben ondertekend. Overi-
gens benoemen de gemeenten in de praktijk meestal één burgemeester die de andere 
gemeenten in de stuurgroep vertegenwoordigd. Deze burgemeester treedt veelal op als 
voorzitter van het regionale veiligheidsarrangement. De stuurgroep komt minstens een 
keer per jaar bij elkaar en bepreekt de voortgang van het arrangement op hoofdlijnen. De 
frequentie is afhankelijk van de problematiek. De stuurgroep heeft gedurende de looptijd 
van het arrangement de volgende taken:
-  bespreken van de resultaten van de belangrijkste activiteiten en deelaspecten en daar 

zo nodig conclusies aan verbinden;
-  besluitvorming over het uitvoeringsprogramma en het aanwenden van extra gelden;
-  het bijstellen van het arrangement op basis van de uitkomsten procesevaluatie en ef-

fectmeting;
-  ‘troubleshooting’ ofwel het oplossen van problemen die de partijen in het samenwer-

kingsproces, bij de uitvoering van de maatregelen en bij het nakomen van de afspraken 
ondervinden;

-  aandacht vragen voor het ov-gebied bij bijvoorbeeld het ministerie of ov-autoriteit.

Bij grotere samenwerkingsverbanden is er behalve een werkgroep, kerngroep en stuur-
groep veelal sprake van meerdere operationele werkgroepen of projectgroepen. Het 
gaat dan om onderwerpen die veel voorbereiding vergen of een bepaalde deskundig-
heid vereisen. Voorbeelden zijn een projectgroep communicatie, werkgroep handhaving, 
cameratoezicht, menselijk toezicht of fi etsparkeerbeleid. Zo’n projectgroep heeft een 
voorzitter. In de meeste gevallen is dat de coördinator van het veiligheidsarrangement, 
maar het kan ook iemand anders zijn. Ter illustratie volgt hieronder een organigram van 
een regionaal veiligheidsarrangement.

Figuur 1 
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5.4 Stadsarrangement: brede afstemming 

De overlegstructuur van een stadsarrangement zit tussen die van een lokaal en een 
regionaal veiligheidsarrangement in. De organisatie is afhankelijk van de plaatse-
lijke situatie en de complexiteit en de ernst van de incidenten. In een kleinere stad 
met bijvoorbeeld één station en een aantal buslijnen volstaat een werkgroep. In een 
grote gemeente met een omvangrijk openbaar vervoernetwerk is een uitgebreide en 
intensievere overlegstructuur met een kerngroep en werkgroepen beter op zijn plaats. 
De kerngroep bespreekt de ontwikkelingen in het openbaar vervoer op stadsniveau. 
Daarnaast heeft iedere vervoersmodaliteit of station een eigen werkgroep zoals het 
geval bij een lokaal veiligheidsarrangement. 

Bij een stadsarrangement is het niet altijd nodig om een aparte stuurgroep in het 
leven te roepen. Men kan er ook voor kiezen om bestuurlijke aangelegenheden te 
bespreken in het driehoeksoverleg in het bijzijn van de ov-partners. Overigens is het 
belangrijk dat de ov-partners ook zijn aangesloten bij andere gemeentelijke overleg-
groepen of ketenoverleggen. De problematiek in het openbaar vervoer in een (grote) 
stad staat namelijk niet op zichzelf. Afstemming met partijen zoals jeugdzorg, 
jongerenwerk, opbouwwerk, GGD en bureau Halt is een must. 

5.5 Busarrangement: chauffeurs en jongeren 

Bij een busarrangement is er sprake van een overleg of werkgroep waarin de chauf-
feurs en de jongeren zijn vertegenwoordigd. Dit overleg komt minimaal twee keer per 
jaar bij elkaar, aan het begin en aan het eind van het schooljaar. Er wordt één partij ge-
kozen die dit overleg voorbereidt, de verslaglegging verzorgt, de externe communica-
tie coördineert en erop toeziet dat de afspraken zoals vastgelegd in het arrangement 
en daarbuiten worden nagekomen. De partij die daar het meest voor in aanmerking 
komt, is de gemeente waarin de school of jeugdinstelling gevestigd is of de gemeente 
waar de (meeste) jongeren wonen. 
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6. Samen werken vergt stuurmanskunst

Het managen van het proces van totstandkoming van een veiligheidsarrangement 
vergt stuurmanskunst. Er is veel tact, geduld en procesvaardigheden voor nodig om 
alle partijen op één lijn te krijgen en in te zetten voor een gezamenlijk doel. 
Vertrouwen winnen kost tijd en lastige politieke verhoudingen of gevoeligheden 
tussen organisaties liggen op de loer. 

De manier waarop het noodzakelijke commitment tot stand komt, is per situatie 
verschillend. Soms is het verstandig om eerst met alle partijen afzonderlijk in 
gesprek te gaan. Wat gaat er wel en niet goed in het voertuig, in de afzonderlijke (bus)
stationsgebieden en/of halteplaatsen? Wat verwachten partijen van elkaar en van een 
veiligheidsarrangement? Welke afspraken zijn gewenst en wanneer is er sprake van 
meerwaarde bij samenwerking?

Afhankelijk van de complexiteit van de situatie zijn een aantal rondes nodig om te 
komen tot een veiligheidsarrangement. Meestal neemt de totstandkoming een half 
jaar tot een jaar in beslag. Belangrijk is een positieve houding en het benadrukken van 
de meerwaarde van samenwerking. Wanneer er een aantal grote incidenten hebben 
plaatsgevonden waarbij partijen tegenover elkaar zijn komen te staan, zal samenwer-
king lastiger te realiseren zijn. Aan de andere kant zijn ernstige incidenten juist een 
katalysator voor samenwerking. 

6.1  Lokaal veiligheidsarrangement: voldoende tijd voor kennismaking

In een lokaal veiligheidsarrangement zit men niet alleen met professionals maar ook 
met belanghebbenden om tafel. Dat is soms lastig. Zo moeten omwonenden, 
belangenverenigingen en lokale ondernemers begrip kunnen opbrengen voor hoe 
organisaties en de ‘ambtelijke molens’ werken. Professionals moeten het geduld heb-
ben om te luisteren naar klachten en standpunten van de belanghebbenden. 

Om het samenwerkingsproces bij een lokaal veiligheidsarrangement goed te laten 
verlopen, dient er voldoende tijd te zijn om elkaar te leren kennen. Iedereen moet zijn 
of haar ‘verhaal’ kunnen doen. Dit geldt met name daar waar sprake is van ernstige 
incidenten of verloedering. Soms voelen omwonenden, lokale ondernemers en andere 
belanghebbenden zich (jarenlang) niet gehoord. Veelal zijn zij zeer betrokken en 
bezorgd.

Wie zich overigens verder wil verdiepen in het proces van samenwerking rondom een 
stationsgebied, wordt verwezen naar de KpVV Handreiking ‘Hoe maak je van een sta-
tion en leukere plek?’. Hierin staan veel handige tips en een uitgebreid stappenplan.
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Wijkregie stuurt lokaal veiligheidsarrangement aan in Barendrecht

Ik werk ruim 10 jaar voor de gemeente Barendrecht. In deze periode ben ik op 
diverse terreinen werkzaam geweest waaronder beheer openbare ruimte, open-
bare orde en veiligheid en de laatste jaren met gebiedsgericht werken. Vanuit mijn 
huidige functie gebiedsregisseur wijkregie ben ik als regievoerder betrokken bij 
het Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Barendrecht.

Mijn gemiddelde werkweek bestaat uit het monitoren van de leefbaarheid in de 
wijken van Barendrecht. Het stationsgebied heeft een grote invloed op de wijken 
in de nabijheid van het NS station. Daarom is gekozen om het proces van tot-
standkoming van het veiligheidsarrangement bij wijkregie onder te brengen. Bij 
de wijkregie werken we met een integrale aanpak van fysieke en sociale vraagstuk-
ken. Deze benadering komt ook terug in het LVA. Een station is een bijzonder 
gebied en heeft daardoor een bijzondere aanpak nodig. 

Als regievoerder richt ik mij hoofdzakelijk op de procesmatige kant. Voor het LVA 
worden bijdrages geleverd door collega’s van verschillende vakafdelingen. Onder-
linge afstemming is belangrijk omdat het succes van het LVA mede afhankelijk is 
van hoe er mee wordt omgegaan. 

Hoewel je als gebiedsregisseur altijd tijd te kort komt, besteed ik gemiddeld 2 uur 
per week aan het stationsgebied en het coördineren van het lokaal veiligheids-
arrangement. Het voordeel is dat deze tijd fl exibel is in te delen. Uiteindelijk moet 
dit een tijdwinst gaan opleveren voor collega’s die dagelijks bezig zijn met het 
beheer en onderhoud. 

Als waarschuwing aan collega’s geef ik graag mee dat men rekening moet hou-
den met de tijd die het kost om een integraal actieplan, wat een LVA is, door de 
bestuurlijke besluitvorming te loodsen. Voorstellen voor extra middelen moeten 
via directie, college en raad uiteindelijk worden opgenomen in bijvoorbeeld een 
bestuursrapportage of voorjaarsnota. Bij tussentijdse aanpassingen moet de 
procedure weer helemaal opnieuw worden doorlopen. Dit kost veel tijd. Een tip 
om het draagvlak te versterken is het organiseren van een locatiebezoek met alle 
gemeenteraadsleden en betrokken partijen. Wanneer het draagvlak er eenmaal is, 
loopt de besluitvorming meestal een stuk soepeler.

Arjen van Breugel - gebiedsregisseur wijkregie, gemeente Barendrecht

6.2 Stadsarrangement met soms meerdere vervoersmodaliteiten

In geval van een stadsarrangement is er veelal sprake van meerdere vervoers-
modaliteiten en ov-gebieden. Dit kan lastig zijn zeker als die onderling van elkaar 
verschillen qua problematiek en aanpak. Ook hier geldt dat er tijd nodig is om elkaar 
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te leren kennen en te vertrouwen. Pas dan kan er begrip ontstaan voor elkaars 
belangen en is er bereidheid tot samenwerken. 

Partijen willen graag samen de problemen aanpakken

Ik ben werkzaam bij de gemeente Almere als projectleider/ adviseur veiligheid. 
Toen er zich begin 2009 enkele ernstige incidenten voordeden op het station 
Almere Centrum en in de bussen van Connexxion, werd er van alle kanten geroe-
pen om maatregelen. De gemeente heeft hierop geanticipeerd en onderzocht of 
het convenant voor de Flevolijn nieuw leven kon worden ingeblazen. Dit conve-
nant dateerde van 2005. Omdat de betrokken partijen er niet meer zo actief mee 
omgingen had dit convenant door de jaren heen haar kracht verloren. Daarnaast 
had de gemeente Weesp, een van de gemeenten langs de Flevolijn, inmiddels zelf 
een lokaal veiligheidsarrangement afgesloten. De gemeente Almere heeft daarop 
besloten om ook een eigen veiligheidsarrangement te realiseren. De politie 
reageerde positief en de NS bood aan om hun format als uitgangspunt te nemen. 
Daar waren we erg blij mee, maar we hebben vanaf het begin aangegeven dat wij 
het veiligheidsarrangement breder wilden insteken. Almere staat namelijk niet 
alleen bekend om de spoorlijn die door de stad loopt en de vele stations die daar 
aanliggen, maar ook om de goede busvoorzieningen en de vrije busbanen in de 
stad. Daarom wilde de gemeente ook nadrukkelijk Connexxion betrekken bij het 
arrangement.

Alle partijen hebben zich erg constructief opgesteld en zijn zich bewust van de 
noodzaak tot samenwerking. Het arrangement zelf is algemeen en breed. Maar 
we hebben het zo concreet mogelijk gemaakt door heel duidelijke afspraken en 
maatregelen te benoemen. Er is een overlegstructuur ontworpen om de uitvoe-
ring te bewaken en te zorgen dat partijen met elkaar in gesprek blijven. Deze 
bestaat uit een stuurgroep van bestuurlijk verantwoordelijken, een projectgroep 
waar tactische beslissingen worden genomen en een werkgroep voor de invulling 
van de operationele zaken. De gemeente heeft de regierol en is voorzitter. Hoewel 
het proces erg snel is verlopen, was de laatste stap de lastigste. Een veiligheids-
arrangement is alleen succesvol wanneer het afspraken bevat die realistisch en 
haalbaar zijn, dus SMART geformuleerd. Partijen moeten goed weten wat zij wel 
en niet kunnen afspreken en nakomen. Dat vereist een goede afstemming met de 
achterban. Verder is onderlinge afstemming belangrijk voor een optimaal resul-
taat. Vooral bij toezicht en handhaving is dat belangrijk. De verwachting is dat het 
veiligheidsarrangement nog in 2009 wordt ondertekend. 

Wilma Viel - Gemeente Almere
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6.3 Stevige projectleider een must bij regionaal veiligheidsarrangement

Een regionaal veiligheidsarrangement behoeft in elk geval een (stevige) projectleider 
die wordt vrijgemaakt voor de klus. Let er wel op dat de rol van deze projectleider 
niet confl icteert met rollen die de projectleider elders vervult. Mocht bij partijen geen 
projectleider voorhanden zijn – dan is een externe deskundige wellicht een verstandige 
keuze. Soms is een onafhankelijke derde beter in staat om partijen aan elkaar te binden. 

Wat het altijd goed doet is een gezamenlijk bezoek aan de spoorlijn, de (bus)
stationsgebied(en) en/of halteplaatsen. Hoe dit bezoek wordt ingekleed is afhankelijk 
van de situatie. Soms is het opportuun om een werkbezoek te organiseren met alle 
ambtenaren en de bestuurders gezamenlijk. Als dat (nog) niet tot de mogelijkheden 
behoort, is een bezoek per (bus)stationsgebied met de lokale partijen wellicht 
praktischer. 

6.4 Busarrangement: inzet mediator 

Als er sprake is van overlast en incidenten op een bus, is het belangrijk om de 
problematiek eerst goed in kaart te brengen. Wat is er gebeurd, wie is er bij betrokken, 
welke maatregelen hebben de betrokkenen (al) ondernomen om escalatie te voorkomen. 
In geval van ernstige confl icten tussen de chauffeurs en scholieren of jongeren van 
bijvoorbeeld een jeugdinstelling, is het raadzaam om alle betrokkenen eerst apart te 
speken alvorens men met elkaar om tafel gaat. Daarna neemt men - bij voorkeur 
onder begeleiding van een deskundige mediator - in twee of drie sessies de problemen 
en de irritatiepunten tussen de chauffeurs en de jongeren of scholieren leerlingen 
verder onder de loep. Pas nadat alle betrokkenen hun visie hebben kunnen geven op 
de situatie in het bijzijn van elkaar, kan worden gewerkt aan een oplossing. Wat die 
oplossing is, bepalen de betrokkenen met elkaar. 
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