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Motie vreemd aan de orde van de dag  

inzet extra personeel op de Vechtdal lijn 

 

  

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 27 januari 2021 

 

 

 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat  
- Er sprake is van veel overlast, op de Vechtdallijn, veelal  veroorzaakt door veilige 

Landers 
- Er daarmee onacceptabele onveilige situaties ontstaan voor reizigers en Arriva 

personeel 

- Arriva heeft onderzocht welke maatregelen ingezet kunnen worden om effectief op te 
kunnen treden tegen overlast gevende reizigers en zo de veiligheid te vergroten 

- Er voor de extra personeel inzet, het trainen van medewerkers om gepast geweld in 
te zetten (in aanloop naar een bevoegdheid) en het kunnen instellen van een 
reisverbod, een bedrag tussen 1,5 en 2,4 miljoen nodig is 

- Arriva een beroep doet op de overheden  
- Staatsecretaris Broekers-Knol in antwoorden op Kamervragen van Becker en Ziengs 

heeft aangegeven dat het gedrag onacceptabel is en voornemens is om via een pilot 
in Oost Nederland geweldsmisdrijven in het OV aan te pakken 

 

 

van oordeel dat 

-     Er zo snel mogelijk een einde moet worden gemaakt aan de onveilige situatie op de 

Vechtdal lijn, in onder meer de provincie Overijssel 

-   Een pilot hier mogelijk een eerste stap is 

 

 

roepen GS op 

-      In overleg te treden met de exploitant, Arriva, mede opdrachtgever, de Provincie 

Drenthe en de Rijksoverheid om het gesprek te voeren over het oplossen hier van 

-      Hierbij nadrukkelijk de rijksoverheid, als verantwoordelijken voor de groep veilige 

Landers als participant in de extra kosten, deel te laten nemen 

-      PS schriftelijk over het resultaat van dit overleg te informeren  

 

 

en gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

Lex Schukking VVD 

Jan Jonker SGP 


