
MOTIE vreemd aan de orde: ‘oproep tot maatregelen tegen overlast op de Vechtdallijn’ 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 3 februari 2021, 

Constaterende:  

- dat er langdurig sprake is van sterke overlast en geweldsincidenten op de
Vechtdallijn door voornamelijk zogenaamde ´veilige-landers´, uitgeprocedeerde
asielzoekers die door de IND afgewezen zijn en niet meewerken aan terugkeer

- dat het niet meer vertrouwd is voor conducteurs/controleurs om alleen dienst te
doen vanwege gebleken onveiligheid

- dat hierdoor het toezicht sterk is verminderd bij gelijk gebleven personele sterkte

overwegende: 

- dat het onwenselijk is dat vanwege deze overlast de veiligheid van de reizigers en
Arriva-personeel in het geding is

- dat het toezicht daarom dient te verbeteren, wat door Arriva op minimaal 1 miljoen
euro qua kosten wordt geschat

- dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het zich in Nederland ophouden van de
groep voornaamste overlastgevers wegens niet effectief uitvoeren van bestaand
uitzettingsbeleid

- dat de Rijksoverheid om die reden alle noodzakelijke extra maatregelen dient te
vergoeden totdat het bestaande uitzettingsbeleid effectief wordt

verzoeken GS: 

- in overleg met de Provincie Overijssel en Arriva de benodigde maatregelen te
bepleiten op rijksniveau, zodat de veiligheid van reizigers en personeel op acceptabel
niveau gebracht kan worden door de juiste instantie

- aan te dringen bij het Rijk de stewards/controleurs op de Vechtdallijn de status van
BOA te geven en deze uit te rusten met geweldsmiddelen als b.v. Tasers

- bij het Rijk over te brengen dat extra maatregelen nodig zijn en getroffen zullen
moeten worden waarbij bijbehorende kosten door het Rijk gedragen dienen te
worden

- bij het Rijk aan te dringen op daadwerkelijke uitvoering van bestaand beleid, resp.
versnelde uitzetting van de zgn. ‘veilige-landers’, waardoor de nood van
bovenstaande gevraagde opschaling niet langer nodig zal zijn
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en gaan over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van  

de PVV Drenthe 

Nico Uppelschoten  


