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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen BBP -  Vernielingen op stations

Geachte leden van de raad,

Op 24 mei j.l. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Boer & Burger Partij Midden-
Groningen (conform artikel 33 RvO) over vernielingen op en rondom de stations in de gemeente. In 
deze brief reageren wij op uw vragen.
 

1. Is het College het met ons eens dat veiligheid een taak van de gemeente is en dat de 
gemeente zich in moet zetten om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen?

 
Ja, veiligheid is een gedeelde taak van de gemeente, samen met verschillende veiligheidspartners 
als politie en justitie. Dit doet het College op verschillende manieren zoals beschreven in het 
Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Midden-Groningen 2021-2024.
 

2. Heeft het College overleg met Arriva om deze problematiek te bespreken?

De veiligheid op en rondom het spoor is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partijen. 
Zo is NS Vastgoed verantwoordelijk voor de sociale veiligheid op de stations. Arriva is de vervoerder 
en gaat specifiek over de veiligheid in de treinen. De gemeente heeft op haar beurt samen met de 
politie een verantwoordelijkheid over de veiligheid in de openbare ruimte.

Daarom heeft het College structureel contact met de omliggende gemeenten, de Provincie, de 
politie, NS en Arriva over de sociale veiligheid op en rondom de noordelijke stations. Voor onze 
gemeente betreft dit de lijnen Bad Nieuweschans/Veendam – Groningen. Dit contact is er onder 
andere tijdens een jaarlijkse gezamenlijke schouw van de stations met bovenstaande partijen in het 
kader van het project "Sociale veiligheid langs de lijn". De eerstvolgende schouw staat gepland op 
donderdag 15 september 2022. De door u benoemde problematiek zal tijdens deze schouw worden 
besproken.
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Het College is daarnaast op de hoogte van de vernielingen aan het oorlogsmonument op het station 
Hoogezand-Sappemeer in mei jongstleden. Hierover is contact geweest met Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Volgens het herinneringscentrum is de schade aan het monument inmiddels 
hersteld en is het glas vervangen door plexiglas. Ook dit punt zal tijdens de schouw van 15 
september 2022 worden besproken.
 

3. Ziet het College mogelijkheden om, in samenwerking met Arriva, camerabewaking op de 
stations in onze gemeente te plaatsen?

 
Het plaatsen van tijdelijke camera’s op het stationsgebied is een verantwoordelijkheid van de NS. 
Dit kan zij doen aan de hand van meldingen met betrekking tot veiligheid en vernielingen op de 
stations. Meldingen kunnen komen van de politie, Arriva of van de gemeente. Op basis van 
dossiervorming kan de NS beoordelen of er een wettelijke grondslag is en vervolgens besluiten om 
tijdelijk camera’s op te hangen. De camera’s kunnen op basis van meldingen worden uitgelezen. 
Net als nu, zal er samen met partners als de politie, BOA’s en Arriva geacteerd moeten worden op 
meldingen van onveiligheid en vernielingen. 

Tijdens de schouw van 15 september 2022 zal de mogelijkheid en de noodzaak tot het plaatsen van 
(tijdelijke) camera's worden besproken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen
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Burgemeester Gemeentesecretaris


