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1� in leidin g  

De afgelopen  jaren  heeft de sociale veiligheid  in  het openbaar vervoer (O V ) veel 

aan dacht. In ciden ten  worden  opgepakt door zowel de politiek als de med ia. Sociale 

on veiligheid  kan  er voor zorgen  dat poten tiële reizigers het openbaar vervoer mijden . 

O ok kan  sociale on veiligheid  ertoe leiden  dat person eel ziek wordt of wegblijft.  

De Stadsregio Rotterdam is als O V -au toriteit veran twoordelijk voor het openbaar 

vervoer in  haar regio. In  deze rol is zij belan ghebben d  bij het vergroten  van  de sociale 

veiligheid  in  het O V  door het vermin deren  van  het aan tal in ciden ten  en  het vergroten  

van  het veiligheidsgevoel van  zowel reizigers als het person eel. 

 

2� open baar vervoer in  de stadsregio 

De Stadsregio Rotterdam zorgt ervoor dat er stad - en  streekvervoer in  de regio is. Z ij 

doet d it on der an dere door con cessies te verlen en : ‘De stadsregio beslist on der meer 

over con cessies en  subsid ies aan  vervoerbedrijven , de d ien stregelin g en  het lijn en n et, 

maar stelt bijvoorbeeld  ook kwaliteitseisen  aan  de rijtu igen  van  trams, bussen  en  

metrostellen . Extra aan dacht gaat u it n aar de sociale veiligheid  van  reizigers, en  de 

toegankelijkheid  van  het openbaar vervoer voor iedereen ’.�  

 

De stadsregio gaat het over de con cessies bus en  rail in  Rotterdam en  de regio 

(con cessie R ail, con cessie Bus Rotterdam c.a. con cessie V oorn e-Pu tten  Rozenburg, 

con cessie Bus Streek overig, con cessie H oekse Lijn , con cessie Parkshu ttle R ivium en  

Fast Ferry). 

 

3� de stadsregio en  sociale veiligh eid 

De stadsregio heeft een  eigen  sociale veiligheidsbeleid  voor het openbaar vervoer. A ls 

hoofddoelstellin g hiervan  stelt zij dat de sociale veiligheid  in  het openbaar vervoer 

voor reizigers en  medewerkers wordt verbeterd  in  de gehele stadsregio Rotterdam.� 

 

In  2003 heeft de Stadsregio Rotterdam haar eerste M eerjaren plan  Sociale V eiligheid  

O penbaar V ervoer 2003-2007 opgesteld .� H et meest actu ele plan  van  2005-2009 is een  

actu alisatie van  dat eerste meerjaren plan .  

 

In  het M eerjaren plan  Sociale V eiligheid  O penbaar V ervoer 2005-2009 (M JP 2005-2009) 

wordt de verdelin g van  veran twoordelijkheden  voor de sociale veiligheid  beschreven : 

 

‘H et han dhaven  van  de sociale veiligheid  voor reizigers is een  primaire 

veran twoordelijkheid  van  de vervoersbedrijven . A ls con cessieverlen er voor het 

openbaar vervoer in  de stadsregio is het dagelijks bestu u r veran twoordelijk om een  

samenhan gen d  beleid  met specifieke doelstellin gen  te formuleren  en  hierover 

afspraken  te maken  met de con cessiehouders R ET  voor de con cessie Rotterdam c.a. en  

C on exxion  voor de con cessies V oorn e-Pu tten /Rozenburg en  Streek O verig’.  
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O m d it samenhan gen d  beleid  te ku n n en  formuleren  maakt de stadsregio gebru ik van  

jaarlijks te actu aliseren  meerjaren programma’s gericht op  het bevorderen  van  de 

sociale veiligheid  van  de concessiehouders. O ok wordt aan slu itin g gezocht bij de 

doelstellin gen  d ie de gemeen te Rotterdam op het gebied  van  veilig openbaar vervoer 

in  haar collegeprogramma noemt.  

 

In  het Programma van  Eisen  (PvE) behoren de bij de con cessieverlen in g is een  

hoofdstuk opgenomen  met betrekkin g tot de taken  en  veran twoordelijkheden  op  het 

gebied  van  sociale veiligheid  (hoofdstuk 9, artikel 27).� In  het algemeen  geeft het PvE 

aan  dat de con cessiehouder alle maatregelen  n eemt ‘d ie in gevolge wet- en  regelgevin g 

vereist zijn , en  in  elk geval alle maatregelen  d ie redelijkerwijs van  hem gevergd  

kun n en  worden  om de veiligheid  van  reizigers en  person eel in  het openbaar vervoer te 

waarborgen ’.� 

 

In  de programmabegrotin g 2010 heeft de stadsregio doelen  en  stappen  benoemd met 

betrekkin g tot de veiligheid .� 
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4� maatregelen  en  fin an ciën  

De maatregelen  d ie gen omen  kun n en  worden  om de sociale veiligheid  in  het openbaar 

vervoer te verbeteren  zijn  zeer u iteen lopen d . In  het jaaroverzicht 2010 van  de R ET � 

beschrijft de R ET  een  aan tal maatregelen  d ie gen omen  worden  om de sociale 

veiligheid  te verbeteren : 

�� cameratoezicht, goede verlichtin g een  aanwezigheid  van  person eel en  win kels op  

station s; 

�� bestrijden  van  graffiti; 

�� train en  van  medewerkers in  de-escaleren d  op treden ; 
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�� het bekijken  van  en  reageren  op  de beelden de van  1400 station scamera’s door 

d ien stleiders (bu iten gewoon  opsporin gsambten aar, BO A ’s); 

�� samenwerkin g met het O penbaar M in isterie, de politie, de gemeen te, de 

deelgemeen te, Stadstoezicht, scholen  en  jon gerenwerk; 

�� O V -verbod  en  ter on dersteu n in g hiervan  een  proef met gezichtsherken n en de 

camera’s. 

 

De middelen  voor de sociale veiligheid  komen  u it de Brede Doelu itkerin g (BDU ) 

V erkeer en  V ervoer van  de rijksoverheid . De gehele u itkerin g is in  2011 € 320 miljoen . 

V an  de € 150 miljoen  bestemd voor de exploitatie van  bestaan d  openbaar vervoer 

wordt 23%  besteed  aan  sociale veiligheid .  

 

N u  worden  op  het gebied  van  sociale veiligheid  bezu in igin gen  aan gekon d igd . V olgen s 

het beleidsvoorstel openbaarvervoersplan  2012 van  de Stadsregio Rotterdam krijgt de 

R ET  de opdracht om een  voorstel u it te werken  om € 2 miljoen  op  sociale veiligheid  te 

bezu in igen .  

 

5� doelstellin g 

De rekenkamer wil du idelijkheid  verschaffen  over de in vesterin gen  en  de opbren gsten  

van  de maatregelen  om de sociale veiligheid  in  het O V  te verbeteren . C on creet beoogt 

de rekenkamer met d it on derzoek:  

�� in zicht te geven  in  de kosten effectiviteit van  de in zet van  de stadsregio en  de 

con cessiehouders om de sociale veiligheid  in  het openbaar vervoer te verbeteren .  

 

De cen trale on derzoeksvraag lu id t als volgt:  

�� hoe effectief is de in zet van  de Stadsregio en  de con cessiehouders om de sociale 

veiligheid  in  het openbaar vervoer te verbeteren  en  tegen  welke kosten  is d it 

gerealiseerd? 

 

De cen trale on derzoeksvraag is u itgewerkt in  een  aan tal deelvragen : 

�� hoe zijn  de taken  en  veran twoordelijkheden  met betrekkin g tot de aan pak van  de 

sociale on veiligheid  verdeeld? 

��welke in zet van  de stadsregio en  de con cessiehouders is er om de sociale veiligheid  

in  het openbaar vervoer in  de stadsregio te verbeteren ? 

�� op  welke wijze werken  organ isaties samen  bij het on twikkelen  en  implemen teren  

van  de maatregelen ?  

��welke kosten  worden  gemaakt om deze maatregelen  te treffen ? 

��wat is het resultaat van  de in zet van  deze maatregelen ?  

 

Er wordt bij de bean twoord in g van  deze vragen  teven s een  korte verken n in g 

u itgevoerd  van  de in zet van  Stadsgewest H aaglan den , de Stadsregio A msterdam en  de 

con cessiehouders in  deze gebieden  om de sociale veiligheid  in  het openbaar vervoer te 

verbeteren  of op  peil te houden . 

afbaken in g 

H et on derzoek zal zich richten  op  de doelen  d ie de stadsregio in  haar 

programmabegrotin g 2010 heeft gesteld : 
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��  waarderin g veiligheidgevoel reiziger in  het voertu ig: op  stadsregion aal n iveau  wordt 

gestreefd  n aar een  waarderin gscijfer van  7,8 voor alle con cessies; 

��waarderin g veiligheidsgevoel reiziger op  halte/station : op  stadsregion aal n iveau  

wordt gestreefd  n aar een  waarderin gscijfer van  7,7 voor de metro, 7,4 voor de tram 

en  7.3 voor de bus; 

��meegemaakte in ciden ten  voor reizigers en  person eel: de stadsregio zet in  op  een  

jaarlijkse dalin g van  1%  van  het aan tal geregistreerde in ciden ten ; 

�� het zwarttijden  is in  2010 gereduceerd  n aar maximaal 4%  voor tram en  metro en  2%  

voor de bus; 

�� graffiti in  voertu igen  en  station s wordt bin n en  24 u u r verwijderd . 

 

De R ET  voert als con cessiehouder van  de con cessie R ail, con cessie Bu s Rotterdam c.a. 

en  de Fast Ferry het meren deel van  het openbaar vervoer in  de regio u it en  on tvan gt 

daarbij het grootste bedrag voor de verbeterin g van  de sociale veiligheid  van  de 

Stadsregio. O m d ie reden  richt d it on derzoek zich alleen  op  de R ET .  

aan pak 

V oor het on derzoek zullen  verschillen de documen ten  geraadpleegd  worden . H ierbij 

valt te den ken  aan : 

��meerjaren beleidsplan n en  sociale veiligheid  Stadsregio en  R ET ; 

�� overige relevan te beleidsstukken  van  de stadsregio en  de R ET . 

 

V oor in zage in  de op  het gebied  van  sociale veiligheid  gemaakte kosten  per maatregel, 

worden  de boekhoud in g van  de R ET  en  de stadsregio bestu deerd . 

 

Daarn aast zu llen  verschillen de bestan den  bestu deerd  worden . Zo wordt voor de 

beoordelin g van  het resultaat van  in zet van  de  maatregelen  de volgen de bestan den  

bekeken : 

�� in ciden ten registratie  

�� klan ten barometer; 

�� person eelsmon itor; 

�� zwartrijdersmetin g; 

�� overige relevan te bestan den  

 

N aast het documen ten - en  bestan den an alyse zu llen  gesprekken  met betrokken en  bij 

de aan pak van  sociale (on )veiligheid  worden  gevoerd . H et ligt in  de verwachtin g dat de 

volgen de person en  geïn terviewd  worden : 

�� veran twoordelijken  van  de stadsregio en  R ET ; 

�� beleidsmedewerkers sociale veiligheid  van  de stadsregio en  R ET ; 

�� even tu eel betrokken  overige partijen , zoals politie en  gemeen ten .  

 

6� organ isatie, plan n in g en  procedu re 

H et on derzoek zal on der an dere worden  u itgevoerd  door de volgen de medewerkers 

van  de R ekenkamer Rotterdam: 

�� mevrouw Barbara Brin k;  

�� de heer Rolf W illemse (teamleider). 

 

De u itvoerin g van  het on derzoek start in  ju li 2011. De bevin d in gen  en  con clusies 

zu llen  in  een  con cep tn ota van  bevin d in gen  worden  vastgelegd . De rekenkamer stelt 
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de stadsregio in  de gelegenheid  hierop  te reageren . H iertoe zal de con cep tn ota voor 

ambtelijk wederhoor worden  aan geboden . N a verwerkin g van  de reacties stelt de 

rekenkamer een  bestu u rlijke n ota op . Daarin  presen teert de rekenkamer de 

voorn aamste con clusies van  het on derzoek. O ok kan  zij daarin  aan bevelin gen  

opn emen . De bestu u rlijke n ota zal, met de n ota van  bevin d in gen  als bijlage, voor 

wederhoor aan  het dagelijks bestu u r worden  voorgelegd . De reactie van  het dagelijks 

bestu u r op  de bestu u rlijke n ota wordt, samen  met het n awoord  van  de rekenkamer, in  

de defin itieve bestu u rlijke n ota opgenomen . De bestu u rlijke n ota en  de n ota van  

bevin d in gen  vormen  samen  het gehele on derzoeksrapport. Deze zal in  december 2011 

aan  het algemeen  bestu u r worden  aan geboden . 

 


