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Ter inleiding

Het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar 
Vervoergebied Almere (hierna: LVA) bestaat 
sinds 2009. In dat jaar kwam een samenwerking 
tot stand tussen NS, Connexxion, politie, Open-
baar Ministerie en de gemeente Almere met als 
gezamenlijke inzet het bevorderen van de objec-
tieve en subjectieve veiligheid in bus, trein en 
stationsomgeving. Het LVA sloot daarmee aan 
op het landelijke ‘Aanvalsplan Sociale Veiligheid 
Openbaar Vervoer’, geïnitieerd door de toenma-
lige minister van Verkeer & Waterstaat. 

In 2014 is een nieuw LVA gesloten. Naast 
genoemde partijen neemt nu ook Prorail deel 
aan de samenwerking. Dit LVA loopt af per 31 
december 2017. 
 
In de Stuurgroep LVA van 29 juni 2017 hebben de 
convenantpartners afgesproken om de samen-
werking na 1 januari 2018 voort te zetten. Keolis 
neemt hierbij de plaats in van Connexxion van-
wege overname van de concessie busvervoer 
per 10 december 2017. Omdat Connexxion ook 

na deze datum een aantal regionale lijnen blijft 
verzorgen, die ook door Almere lopen, blijft Con-
nexxion zijdelings (agendalid) bij de samenwer-
king betrokken. De samenwerking met het OM 
valt binnen de reguliere afspraken. Daarom 
tekenen zij het nieuwe convenant niet mee, maar 
blijven wel actief betrokken bij de samenwer-
king door deelname aan de LVA overleggen.

Dit nieuwe LVA wordt afgesloten voor een 
perio de van vier jaar. De looptijd is van 1 januari 
2018 tot en met 31 december 2021. 

Het LVA bestaat uit 13 artikelen en heeft zeven 
bijlagen. In bijlage 4 is het ‘Convenant inzake 
medegebruik bewakingscamera’s van Prorail/
NS door gemeente Almere’ opgenomen. Dit 
conve nant is eind 2016/begin 2017 gesloten en 
wordt volgens afspraak als bijlage opgenomen 
in het LVA. Bijlage 7 bevat een overzicht van de 
(gezamenlijke) maatregelen die de convenant-
partners nemen. Dit overzicht wordt jaarlijks 
geactualiseerd.
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Convenant Lokaal Veiligheidsarrangement 
Openbaar Vervoergebied Almere

1. Partijen
Gemeente Almere, de heer F.M. Weerwind, 
burgemeester; 

Nationale Politie, mevrouw F.W. van Spaendonk, 
sectorhoofd politie Flevoland; 

NV Nederlandse Spoorwegen, mevrouw I.G.H. 
Winkenius, Regiodirecteur Randstad Noord;

Prorail, de heer K. Rutten, Regiodirecteur Rand-
stad Noord;

Keolis Nederland, de heer E. Broersma, Adjunct-
directeur Operations;

Hierna te noemen: ‘partijen’

2. Overwegingen
1. Partijen streven ernaar om de sociale veilig-

heid van personeel en reizigers in het open-
baar vervoer, de bus- en treinstations en hun 
directe omgeving continu te verbeteren.

2. Om dit te bereiken hebben partijen primair 
een eigen verantwoordelijkheid/bevoegdheid, 
maar zit een absolute meerwaarde in het 
maken van gezamenlijke afspraken. Deze 
meerwaarde is samenwerking in het berei-
ken van gedeelde doelen, elkaar snel weten 
te vinden rondom incidenten en afstemming 
van werkzaamheden. 

3. Het Lokaal Veiligheidsarrangement openbaar 
vervoer Almere (hierna te noemen: ‘LVA’)  is in 
Almere sinds 2009 in werking en de samen-
werking wordt door de deelnemende partijen 
als waardevol en effectief ervaren. 

4. Partijen willen door deze samenwerking een 
maximaal effect van de inspanningen berei-
ken, resultaten borgen en waar mogelijk 
verbeteren.

3. Doelstellingen
Het LVA heeft als doel het terugdringen van het 
aantal incidenten in het openbaar vervoer, de 
bus- en treinstations en de directe omgeving 
(objectieve veiligheid) en het verbeteren van de 
veiligheidsbeleving van reizigers en personeel 
(subjectieve veiligheid). 

4. Afbakening
1. Het LVA richt zich op gezamenlijke maatrege-

len in het kader van veiligheid. Het LVA is 
daarbij van toepassing op alle stations, de 
stationsomgeving, de busbanen, bushaltes en 
de omgeving van de bushaltes binnen de 
gemeente Almere, het ‘OV gebied’, zoals 
opgenomen in bijlage 1. 

2. Het LVA sluit aan op landelijke afspraken rond 
Veilige Publieke Taak, het op landelijk niveau 
vastgestelde ‘Actieprogramma Sociale Veilig-
heid in het Openbaar Vervoer’ en de afspra-
ken die NS en Keolis (hierna: ‘vervoerders’) 
met hun concessiegever (resp. het ministerie 
van I&M en de gemeente Almere) maken rond 
de aanpak van sociale veiligheid. 

5. Verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

De primaire verantwoordelijkheden van de par-
tijen, en de daaraan verbonden bevoegdheden, 
zijn opgenomen in bijlage 2. 

6. Maatregelen
1. Partijen conformeren zich door onderteke-

ning van het LVA tot het leveren van inspan-
ningen om de door de partijen gezamenlijk 
vastgestelde doelstellingen te behalen. 

2. De te nemen maatregelen hebben betrekking 
op alle schakels in de veiligheidsketen (van 
proactie tot nazorg). 

3. De maatregelen zijn opgenomen in een uit-
voeringsplan, dat ieder jaar door partijen 
wordt geactualiseerd (bijlage 7). 

4. Voor het cameratoezicht rond de stations van 
Almere CS en Almere Buiten en de stations-
hal van Almere CS gelden afzonderlijke 
afspraken (bijlage 4). 
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7. Incidenten
1. Incidenten dienen te allen tijd direct door de 

vervoerders te worden gemeld bij politie en/of 
andere hulpdiensten. Over het proces rond 
melding van incidenten, onderzoek en aan-
gifte worden nadere werkafspraken gemaakt 
tussen vervoerders, politie en gemeente. 

2. Waar sprake is van onmiddellijke en ernstige 
dreiging of escalatie richting toezichthouders 
van vervoerders verleent de politie assistentie 
conform het ‘Protocol Spoedassistentie Poli-
tie’ (zie bijlage 3). 

3. Partijen zullen investeren in een gedegen en 
betrouwbare incidentenregistratie. 

4. Het feitelijk aantal incidenten dient geregis-
treerd te worden volgens de A-B-C metho-
diek, waarbij A-incidenten gelden als straf-
bare feiten, B-incidenten als overtredingen 
van de Wet personenvervoer en C-incidenten 
worden gecategoriseerd als overtreding van 
het Besluit personenvervoer of de geldende 
huisregels. Tevens dienen incidenten naar 
subcategorie beschikbaar te zijn (zie bijlage 
6). 

8. Organisatiestructuur
Uitvoering van het LVA is belegd op drie niveaus: 
Stuurgroep (strategisch/bestuurlijk), Kerngroep 
(tactisch) en het Operationeel overleg. Doel, 
samenstelling en frequentie van de overleggen 
is opgenomen in bijlage 5. 

9. Communicatie
1. Ieder van de partijen is zelf verantwoordelijk 

voor de eigen interne en externe communica-
tie. Daarbij geldt in principe dat berichtgeving 
waarbij meerdere partijen zijn betrokken met 
die partijen wordt afgestemd. 

2. Partijen komen overeen dat bij ernstige inci-
denten in het OV gebied de woordvoerder van 

de politie – namens de deelnemende partijen 
en met inachtneming van de ‘Aanwijzing voor-
lichting opsporing en vervolging van het Col-
lege van procureurs-generaal’ – de regie 
heeft in de externe communicatie.

10. Monitoring en evaluatie
1. Monitoring van het LVA vindt plaats door 

effectmeting en procesevaluatie. 
2. Het effect van de genomen maatregelen in 

objectieve zin wordt gemeten aan de hand van 
het aantal geregistreerde incidenten. Partijen 
stellen deze informatie zo mogelijk maande-
lijks, doch in ieder geval eens per kwartaal 
aan elkaar beschikbaar. Effectmeting van de 
subjectieve veiligheid plaats op basis van de 
Veiligheidsscan Openbaar Vervoer (Crow), de 
OV Klantenbarometer (Crow) en de Stations-
belevingsmonitor (NS/Prorail). 

3. Minimaal één keer per jaar bespreken par-
tijen de voortgang van de samenwerking bin-
nen het LVA en of de gekozen werkwijze leidt 
tot het bereiken van de gewenste resultaten. 

11. Duur en opzegging
1. Het LVA wordt aangegaan voor de periode van 

1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. 
2. Partijen zullen tenminste 6 maanden voor het 

einde van de looptijd met elkaar bepalen of 
het LVA navolging krijgt na genoemde peri-
ode. Indien hierover geen overeenstemming 
wordt bereikt, eindigt het LVA van rechtswege 
op genoemde einddatum. 

12. Naam
Partijen werken samen onder de naam Lokaal 
Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoerge-
bied Almere 2018-2021. 
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13. Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend, januari 2018.

Namens de gemeente      Namens de Nationale Politie
De burgemeester,     Politiechef Midden Nederland,

F.M. Weerwind      F.W. van Spaendonk 

Namens de NS      Namens Keolis
De regiodirecteur Randstad Noord,   De adjunct-directeur Operations,

I.G.H. Winkenius      E. Broersma

Namens Prorail,  
De regiodirecteur Randstad Noord,

K. Rutten
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Bijlagen
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Bijlage 1  Gebiedskaarten t.b.v. afbakening
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Station Almere Parkwijk
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Station Almere Oostvaarders
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OV gebied en voorzieningen Busbaan en Haltes

Busbanen en bushaltes
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Vervoerders (NS, Keolis en 
Connexxion
•	 Primair	verantwoordelijk	voor	de	veiligheid	in	

het vervoermiddel en op de stations.
•	 De	vervoerder	vult	deze	verantwoordelijkheid	

in door het nemen van (bijvoorbeeld) de vol-
gende maatregelen:

 -  inzet controlerend en toezichthoudend 
personeel;

 - gecontroleerde toegang van stations;
 -  meer aandacht voor schoonmaak, onder-

houd en verlichting;
 -  aandacht voor sociale veiligheid bij de ont-

wikkeling van station-formules;
 - geven van actuele reisinformatie;
 - specifieke praktijkgerichte trainingen;
 - opvang en zorg;
 -  inzet technische hulpmiddelen (o.a. 

com municatie middelen);
 - 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 vervoermiddel, in 
de stationshallen en op de perrons.

•	 Service	 en	 informatieverstrekking	 aan	 de	
reizigers.

•	 Verantwoordelijk	 voor	 preventief	 toezicht	 in	
het vervoermiddel en op de perrons.

Prorail 
•	 ProRail	is	eigenaar	van	de	tunnels,	traversen	

en perrons. ProRail is opdrachtgever van het 
dagelijks beheer dat volgens de overeen-
komst tussen de NS en de rijksoverheid uit 
1995 is opgedragen aan NS Stations. Het sta-
tionsgebouw is eigendom van NS. ProRail is 
normsteller als het gaat om de transferruim-
ten in het stationsgebouw (gebieden die een 
transitiefunctie hebben voor (potentiële) rei-
zigers die gebruik willen maken van het aan-
geboden 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 veilig-
heid 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 Stations heeft in opdracht van ProRail 
de zorg voor het dagelijks beheer van de 
stations, te weten:

   o het dagelijks onderhoud;
   o het schoonmaakonderhoud;
   o  de (sociale) veiligheid, waaronder de 

zorg voor het organiseren, in stand hou-
den en afstemmen met andere betrok-
kenen van een calamiteitenorganisatie 
ter beveiliging van werknemers op en 
bezoekers(reizigers en passanten) van 
de stations.

 -  Deze taken worden door ProRail aan NS 
Stations 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 mid-
delen op de stations en voor de informatie 
naar vervoerders. ProRail is tevens primair 
verantwoordelijk voor de realisatie van 
cameratoezicht voor de veiligheid in de 
transferruimtes en op perrons.

 -  ProRail heeft tot taak om te voorkomen dat 
op en rond het spoor, (bouw)materiaal 
rondslingert of onbevoegde personen zich 
gemakkelijk schuldig kunnen maken aan 
diverse soorten vernielingen (o.a. vanda-
lisme, brandstichting) of bedreigingen van 
rijdende treinen.

Bijlage 2  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden1

1   Overgenomen uit ‘Handreiking voor veiligheidsarrangementen in het openbaar vervoer’, Kennisplatform Verkeer 
en Vervoer, 2009. 
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Gemeente
•	 Verantwoordelijk	 voor	de	handhaving	 van	de	

openbare orde alsmede meer specifiek voor 
de veiligheid in de stationsomgeving (burge-
meester). Met betrekking tot die verantwoor-
delijkheid is de burgemeester, naast gemeen-
telijke bestuursorgaan, ook gezagsdrager 
over de politie wat betreft openbare orde 
aangelegenheden.

•	 Verantwoordelijk	voor	de	(regierol	bij	de)	tot-
standkoming, 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 moge-
lijk te voorkomen.

•	 Beheer,	onderhoud	en	schoonhouden	van	de	
stationsomgeving.

•	 Verantwoordelijk	 voor	 zogenaamde	 inter-
wijkse verbindingen.

•	 De	 gemeente	 kan	 de	 Algemene	 Plaatselijke	
Verordening (APV) inzetten ter bevordering 
van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in 
de stationsgebieden en laten handhaven door 
de boa’s van Stadstoezicht.

Politie
•	 Het	uitoefenen	van	politietaken	in	de	stations-

omgeving, conform artikel 3 van de Politie-
wet, dus inclusief de hulpverlening aan burgers 
en (BOA)collega’s van de vervoers  maat  - 
schappijen.

•	 Handhaving	van	de	orde	in	het	vervoermiddel	
en op stations en perrons bij aantasting van 
de orde (conform Wet personenvervoer), aan-
vullend op de primaire verantwoordelijkheid 
van de vervoerder in dezen, namelijk bij 
geweld of indien de brede opsporingsbe-
voegdheid 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 ver-
voerder in dezen.
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Inleiding
Ter uitvoering van de in het LVA gemaakte 
afspraken rond de verzorging van back-up in 
geval van een spoedassistentie is het volgende 
protocol uitgewerkt.

Artikel 1
Wanneer toezichthoudende en controlerende 
functionarissen, dan wel rijdend personeel, tij-
dens de uitvoering van hun werkzaamheden in 
het kader van dit arrangement in een noodsitu-
atie terecht komen, wordt middels tussenkomst 
van de Veiligheidscentrale van de NS (VCNS) of 
Keolis Verkeersleiding (SVL) bij het DROC Mid-
den - Nederland, meldkamer Lelystad “spoed-
assistentie” aangevraagd.  

De meldkamer Lelystad stuurt vervolgens haar 
eigen eenheden naar de melding. Zonodig zal de 
meldkamer Lelystad om bijstand vragen bij de 
afdeling Operations van de Landelijke Eenheid.

Artikel 2
De DROC Midden-Nederland, meldkamer Lely-
stad is verantwoordelijk voor het filteren van de 
verzoeken ‘spoedassistentie NS’. Dit met het 
doel te voorkomen dat onnodig spoed-assisten-
tie wordt aangevraagd dan wel verleend. 

Er is sprake van een noodsituatie: 
-  bij fysiek geweld tegen handhavend, toezicht-

houdend en controlerend personeel of tussen 
reizigers onderling binnen dit arrangement;

-  bij bedreigingen van c.a. agressie tegen, waar-
bij het risico van fysieke escalatie nadrukkelijk  
aanwezig is en er geen andere (de-escale-
rende) oplossingen voorhanden zijn.

Artikel 3
Afhandeling van een dergelijk assistentie-
verzoek aan de politie vindt plaats met een 
reactie prioriteit als ware er een politieagent in 
nood. 

Artikel 4
Wanneer na het aanvragen van de ‘spoedassis-
tentie …’ de situatie ter plaatse zodanig wijzigt 
dat er geen sprake meer is van een noodsituatie, 
dient dit door de betrokken medewerker(s) ten 
spoedigste te worden doorgegeven via de eigen 
verkeersleiding aan de gealarmeerde meld-
kamer van politie.

Deze geeft dit direct door aan de betrokken 
medewerkers van de politie.

Artikel 5
Wanneer de uitvoering van dit protocol daartoe 
aanleiding geeft vindt overleg plaats tussen 
betrokken partijen.

Bijlage 3  Protocol (spoed) assistentie politie



17Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoergebied Almere

Cameratoezicht Almere Centrum en 
Almere Buiten
De burgemeester van Almere heeft op 12 april 
2013 besloten om op grond van de betreffende 
bepalingen in Gemeentewet en APV het stads-
centrum van Almere en het centrum van Almere 
Buiten opnieuw aan te wijzen als gebied waar tot 
en met oktober 2019 vaste camera’s worden 
geplaatst ten behoeve van de handhaving van de 
openbare orde. Via deze camera’s wordt ook de 
leefbaarheid en veiligheid van de omgeving van 
de stations Almere CS en Almere Buiten geob-
serveerd. Hierbij gelden de volgende afspraken:

•	 De	gemeente	Almere	kijkt	de	beelden	uit	van	
de camera’s in de omgeving van genoemde 
stations.

•	 De	 beelden	 worden	 gedurende	 14	 dagen	
bewaard. Er is een formele procedure bij de 
gemeente Almere om de beelden op te vra-
gen. Gezien de korte bewaartijd is het van 
belang om pragmatisch te werk te gaan om 
de beelden veilig te stellen. Naast het veilig-
stellen van de beelden zal het formele traject, 
w.o. eventueel aangifte doen bij de politie, 
worden gestart. NS (security manager) doet 

het verzoek tot veiligstellen van de beelden 
aan de Gemeente (Accountmanager Camera-
toezicht), als het gaat om leefbaarheid, veilig-
heid en beheer. Deze kunnen ook per e-mail 
gericht worden aan de cameratoezichtcen-
trale via Meldkamer@almere.nl. Verzoeken 
tot veiligstellen van beelden in het kader van 
openbare orde zullen door de politie worden 
gedaan (supervisors, Fvl-cameratoezichtal-
mere-centrum@flevoland.politie.nl).

•	 In	de	algemene	contacten	over	het	 camera-
toezicht met NS zal namens de Gemeente 
Almere de Accountmanager Cameratoezicht 
optreden. Namens NS zal de security mana-
ger regio Noord optreden.

Cameratoezicht stationshal Almere CS
Voor het cameratoezicht in de stationshal van 
Almere CS geldt het ‘Convenant inzake medege-
bruik bewakingscamera’s van Prorail/NS door 
gemeente Almere’. Dit convenant is eind 2016/
begin 2017 gesloten tussen NS, Prorail en 
gemeente Almere en is hieronder volgens 
afspraak integraal opgenomen. De looptijd van 
het convenant is tot en met oktober 2019. 

Bijlage 4  Afspraken Cameratoezicht gemeente Almere
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Stuurgroep LVA (strategisch overleg)
Doel
De Stuurgroep bewaakt de voortgang van het 
LVA op strategisch/bestuurlijk niveau en bestaat 
in principe uit degenen die het convenant heb-
ben getekend. Mede aan de hand van het jaaruit-
voeringsplan worden de maatregelen, resulta-
ten, inzet en knelpunten besproken. 

Samenstelling 
•	 Burgemeester	van	Almere	(vz)
•	 Sectorhoofd	politie	Flevoland
•	 Officier	van	Justitie
•	 Regiodirecteur	NS
•	 Regiodirecteur	Prorail
•	 Adjunct-directeur	Operations	Keolis

Frequentie
De Stuurgroep vergadert regulier twee keer per 
jaar en komt vaker bijeen indien nodig en één 
van de partijen daarom verzoekt. 

Kerngroep LVA (tactisch overleg)
Doel
De Kerngroep bewaakt de voortgang van het LVA 
op tactisch niveau. Partijen houden elkaar op de 
hoogte van ontwikkelingen, incidentcijfers wor-
den gedeeld en geanalyseerd en de voortgang 
van het jaaruitvoeringsplan wordt gemonitord 
en zo nodig bijgesteld. Ook bereidt de Kerngroep 
de vergaderingen van de Stuurgroep voor. 

Samenstelling 
De kerngroep wordt gevormd door:
•	 	Adviseur	 openbare	 orde	 en	 veiligheid	

gemeente Almere (vz)
•	 Securitymanager	NS
•	 Contractmanager	Prorail

•	 Manager	Veiligheid	Keolis
•	 Portefeuillehouder	politie
•	 Adviseur	OM
•	 	Strategisch	 adviseur	 Verkeer	 en	 Vervoer	

gemeente Almere
•	 	Accountmanager	 Cameratoezicht	 gemeente	

Almere

Frequentie
De Kerngroep vergadert ieder kwartaal.

 
Operationeel overleg
Doel
Het Operationeel overleg zorgt voor afstemming 
tussen partijen bij de acties en inzet. Verder 
worden incidenten besproken en de afhandeling 
geëvalueerd. Ook is het vervoer rond grote eve-
nementen onderwerp van gesprek. 

Samenstelling 
•	 	Accountmanager	 Cameratoezicht	 gemeente	

Almere (vz)
•	 Stationsbeheerder	NS
•	 Teamleider	TSV	NS
•	 Teamleider	S&V	Keolis
•	 Senior/wijkagent	politie
•	 Gebiedsagent	stations	
•	 Senior	handhaver	Stadstoezicht
•	 	Veiligheidsmanager	 gemeente	 Almere	

(agenda lid)
•	 	Inspecteur	 stations	 Randstad	 Noord	

(agenda lid)
•	 Notulist	(roulerend)

Frequentie
Het Operationeel overleg vindt maandelijks 
plaats. 

Bijlage 5  Organisatiestructuur
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Bijlage 6  Registratie incidenten: A-B-C methodiek

Naast regels uit de Spoorwegwetgeving en het 
Besluit en de Wet Personenvervoer zijn er, in en 
rond het openbaar vervoer, ook regels van 
kracht ten aanzien van het Strafrecht en/of Alge-
mene plaatselijke verordening (APV). Voor hand-
having van deze regels is een integrale aanpak 
noodzakelijk. Incidenten worden geregistreerd 
volgens de A-B-C methodiek, waarbij:

A = Misdrijven Strafrecht en APV
  (voor handhaven politie (bevoegdheden) 

vereist)
B = Overtredingen Wet personenvervoer 2000
    (voor handhaven Openbaar Vervoerder)
C = Overtredingen Besluit personenvervoer en 

huisregels
  (voor handhaven Openbaar Vervoerder)

Hoofdcategorieën
Code Benaming Toelichting

A Strafrecht enAPV

A1a Mishandeling met letsel personeel Mishandeling: fysiek geweld, waarbij opzettelijk pijn of letsel toegebracht werd aan personeel

A1b Mishandeling met letsel reiziger Mishandeling: fysiek geweld, waarbij opzettelijk pijn of letsel toegebracht werd aan reiziger.

A2a Bedreiging met wapen personeel 
(aangiftewaardig)

Bedreiging van fysiek geweld van personeel, met (slag/schiet/steek-) wapen, maar zonder dat het 
daadwerkelijk tot fysiek

A2b Bedreiging met wapen personeel 
(aangiftewaardig)

Bedreiging van fysiek geweld van reiziger, met (slag/schiet/steek-) wapen, maar zonder dat het 
daadwerkelijk tot fysiek geweld

A3a Bedreiging personeel (aangiftewaardig) Bedreiging met fysiek geweld van personeel, zonder wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot 
fysiek geweld komt. Aangiftewaardig.

A3b Bedreiging reiziger (aangiftewaardig) Bedreiging met fysiek geweld van reiziger, zonder wapen, maar zonder dat het daadwerkelijk tot 
fysiek geweld komt. Aangiftewaardig.

A4a Diefstal/ontvreemding personeel Diefstal of zakkenrollerij, waarvan personeel slachtoffer werd zonder gebruik van geweld, het kan 
zowel betrekking hebben op werkmateriaal als op persoonlijke bezittingen.

A4b Diefstal/ontvreemding reiziger Diefstal of zakkenrollerij, waarvan reiziger slachtoffer werd zonder gebruik van geweld, het kan 
zowel betrekking hebben op werkmateriaal als op persoonlijke bezittingen.

A5 (Dreigen met) een terroristische aanslag Het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke 
veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden

A6 Vandalisme, brandstichting, graffiti 
(heterdaad)

Repressief optreden tegen opzettelijk vernielen, bekladden (graffiti), bekrassen of onbruikbaar 
maken, brandstichting et cetera. Meldingen betreffende niet constateren schade.

A7 Spugen, aanranding, wederspannigheid en 
overige overtredeningen/ misdrijven

Spugen, aanranding, wederspannigheid waarbij geen sprake was van fysiek geweld of letsel. Alle 
overige aangiftewaardige overtredingen van het wetboek van strafrecht.

B Wet personenvervoer2000

B1a Oneigenlijke omgang met personeel (niet 
aangiftewaardig)

Oneigenlijke fysieke, verbale of non-verbale omgang met het personeel zoals duwen, trekken, 
schelden, beledigen, hinderlijk aanraken, hinderlijk rijgedrag aanspreken of aankijken van 
personeel, zonder dat daarbij sprake is van fysiek geweld (A1) of bedreiging (A2/ A3) (NIET spugen of 
aanranding: zie A7) (niet aangiftewaardig)

B1b Oneigenlijke omgang met reizigers (niet 
aangiftewaardig)

Oneigenlijke fysieke, verbale of non-verbale omgang tussen reizigers onderling zoals duwen, 
trekken, schelden, beledigen, hinderlijk aanraken, aanspreken of aankijken van reizigers, zonder dat 
daarbij sprake is van fysiek geweld (A1) of bedreiging (A2/ A3) (NIET spugen of aanranding: zie A7) 
(niet aangiftewaardig)

B2 Misbruik voorzieningen (waarbij aanwijzingen 
personeel niet worden opgevolgd)

Baldadigheid waaronder misbruik voorzieningen (noodrem, lucht van de deuren), aanwijzing 
personeel niet opvolgen, voorwerpen op rails, voorwerpen gooien tegen vervoersmiddel zonder 
schade, moedwillig deuren open houden, surfen, overige moedwillige verstoringen van de 
exploitatie.

B3 Optreden bij betalingsproblemen Reiziger die niet wil (bij)betalen of inchecken (doorlopers) en waarvoor assistentie moet worden 
ingeroepen.

B4 Verdacht pakket, gedrag of situatie Het vinden van een verdacht pakket, gedrag of situatie waardoor het voertuig, de halte of het station 
op last van de politie ontruimd moet worden.

B5 Overlast Overlast van oa. bedelen, muzikanten, slapers, dronkenschap, verwarde personen, hangjongeren, 
geluidsoverlast.

B6 Overig Overige overtredingen WP2000

C Besluit personenvervoer en huisregels

C1 Optreden bij overtredenhuisregels Voeten op de bank, roken, geluidsoverlast, verstoring exploitatie, openhouden/ trekken/ trappen 
deuren

C2 Constateren van verontreiniging en vernieling 
in- en exterieur (domein vervoerder)

Constateren van graffiti, vernielingen en dergelijke in of op het voertuig 

C3 Constateren van verontreiniging en vernieling 
in- en exterieur (domein derden)

Constatering vernieling bus-abri endergelijke
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Bijlage 7  Jaaruitvoeringsplan 2018

Hoofdclustering van maatregelen naar:
1. Maatregelen waar twee of meer LVA-partners 

aan werken
2. Maatregelen per LVA-lid 

Sub clustering van maatregelen naar:
1. Toezicht en handhaving
2. Fysieke maatregelen
3. Overige maatregelen

Maatregelen in samenwerking
Maatregel Frequentie partners Status/opmerkingen

Toezicht en Handhaving

Actie Stop & GO, inclusief 
gezamenlijke briefing voorafgaand 
aan de actie.
Werkplannen worden voor een actie 
uitgewisseld.

4 x groot en 7 x 
mobiel per jaar

Politie, NS, 
Keolis, 
Cameratoezicht, 
Stadstoezicht

Handhaven Strafrecht, APV en 
huisregels stations (vast op Almere 
Centrum, flexibel op andere stations)
Aanspreken op gedrag, verbaliseren 
en eventueel verwijderen op grond 
van bevoegdheid.

Dagelijks door 
politie, Boa’s 
gemeente, NS en 
Keolis. 

Politie, 
NS, Keolis, 
Stadstoezicht en 
cameratoezicht

Inzet vindt informatie 
gestuurd plaats. 
Assistentie politie op 
verzoek (volgens protocol 
bijlage 3).

VPT-diensten op de trein baanvak 
Lelystad- Weesp  (convenantavonden)

Eenmaal per 
week, wisselende 
dagen.

NS en politie 
(LE)

Soms in burger

Persoonsgerichte aanpak notoire 
geweldplegers (via lokale PGA of 
Veiligheidshuis)

NS, Keolis, 
Politie, 
Gemeente, 
Veiligheidshuis

Effectieve en dadergerichte 
aanpak

OV-bedrijven aangifte doen van VPT 
code zaken.

NS, Keolis, 
politie

Effect verhogen pakkans 
en registratie verbetering

Standaard aangifte A-Incidenten en 
binnen 14 dagen terugkoppeling over 
stand van zaken

NS, Keolis, 
Politie

Training omgaan met verward gedrag NS, Keolis Verbetering omgang met 
agressie/de-escalatie

Training herkennen en omgaan met 
personen onder invloed

NS, Keolis Verbetering omgang met 
agressie/de-escalatie
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Maatregel Frequentie partners Status/opmerkingen

Fysieke maatregelen

Integrale analyse verlichtingsniveau, 
zichtlijnen (overhangend groen), 
‘enge’ plekken en fietsenstallingen.
Controle technische staat busbaan 
en haltes en sociale veiligheid op en 
rondom haltes en busbanen.

Jaarlijks Politie, 
NS, Keolis, 
Gemeente, 
ProRail 

Afwisselend per jaar dag- 
of avond situatie.

Renovatie Almere Centrum NS, Prorail, 
Gemeente

Veiligheidswensen 
inbrengen in ontwikkeling 
nieuw station

Veiligheidsbeleving station Almere 
Oostvaarders/Insulindeplein

2017-2018 Prorail, Keolis,  
Gemeente

Monitoren

Overige maatregelen

Voorlichting
1. Publiceren huisregels op stations 
en in bussen/treinen

Continu NS, Keolis

2. Voorlichting op scholen
NS: programma Luisteris
Keolis: preventieprogramma ‘Sociaal 
en veilig OV’ voor middelbare scholen

Jaarlijks NS, Keolis

Nauwere samenwerking 
Cameratoezicht en Stadstoezicht en 
Security Operations Center (SOC) 
t.a.v. incidentmeldingen en benutten 
cameratoezicht in het station en 
omgeving

Continu Cameratoezicht, 
Stadstoezicht,  
NS

Nieuwe camera’s 
stationshal

Incidentenregistratie volgens A-B-C 
methodiek

Continu NS, Keolis, 
politie, 
Cameratoezicht

Het delen en gezamenlijk 
analyseren van (stuur)informatie 
/ veiligheidsvraag-stukken in 
Kerngroep LVA

4 x per jaar Gemeente, NS, 
Keolis, politie, 
OM

Structureel analyseren van 
A-incidenten in operationeel overleg 
LVA.

Maandelijks Gemeente, NS, 
Keolis, politie

Conform afspraken graffiti 
verwijderen van aanstootgevende of 
kwetsende teksten binnen 24 uur. 
Graffiti op en in bussen, incidenten in 
de bus tussen passagiers.

Binnen 24 uur na 
melding.

NS/ProRail, 
Keolis en 
Gemeente

Directe aansprakelijkstelling daders NS/ProRail, 
Keolis

Koppeling gegevens 
incidentregistratie OV en politie via 
TRIAS. Onderzoek naar koppeling VIS 
gemeente Almere met TRIAS. 

Politie, 
gemeente, NS 
en Keolis

 

Procesevaluatie (samenwerking, 
werkwijze en resultaten) 

Via kerngroep en 
stuurgroep

Allen

Werkafspraken rond incidenten/lijst 
contactpersonen

Allen
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Maatregelen NS / ProRail
Maatregel frequentie opmerking

Toezicht en Handhaving

Veiligheidsinzet op de stations en treinen:
1 koppel V&S back-up treindienst dekkend op Almere Centrum;
2 koppels V&S flexteams op de treinen;
3 koppels beveiligers hoppend langs de stations.

Wisselend Inzetgebieden: 
stations(hal), perrons, 
Ingangscontroles en 
baanvakcontroles

Normale Controle NS vervoerbewijzen door Conducteurs NS. Dagelijks (7 
dagen per 
week)

Toepassen reis- en verblijfsverbod. Dagelijks

Coördinatie en aansturing vanuit Security Operations Center 
(SOC)
BTS/Alarmcentrale: Regie op toegang en alarmafhandeling
Cameratoezicht: Preventief toezicht
Veiligheidscentrale: Afhandeling van veiligheidsincidenten

Dagelijks 

extra personeel op treinen waar agressie meer dan gemiddeld 
voorkomt of waarop medewerkers een onveilig gevoel hebben.

Na 22.00 uur

Fysieke maatregelen

Treinen met camera’s uitrusten. (nieuwste 
sprintertreinen)

Proef met bodycams bij Beveiligers V&S medewerkers. Loopt Uitkomst delen in LVA

Permanent wit licht op “donkere” plekken 
Beveiliging op werking licht. Testmeting naar lichtniveau

Dagelijkse 
Controle 2x 
per jaar.

Ophangen spiegels bij onoverzichtelijke plekken. 
Onderzoek door beheerder en Securitymanager

Eenmaal per 
jaar

Maatregelen Keolis
Maatregel frequentie opmerking

1. Stads-/streek-/nachtbussen

Cameratoezicht in de bus. 

Veiligheidscabine/beweegbare veiligheidsruit Bij 
bedreigende 
situaties

Noodpedaal. Bij bediening noodpedaal kan live (beeld/geluid) 
worden meegekeken/-geluisterd door centralist

Bij incidenten

Pilot DNA spuugkit Onderzoek starten. 

Invoering cashless Start 
concessie

Opleggen reisverbod Bij notoire 
zwartrijders 
en in geval van 
agressie en 
geweld
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Maatregel frequentie opmerking

2. Personeel

Opleiding, vaardigheden, informatiedeling v.a. oktober

Kernwaarden: (on)gewoon goed, gastvrij, logisch, veilig, goed 
geïnformeerd

v.a. oktober

Handeling/bejegeningskader: heldere rollen en verwachtingen v.a. oktober

24/7 wachtdienst en ‘tracking en tracing’ Start concessie

Vangrail: opvang en nazorg na incidenten Februari 2018 Dienen chf’s voor worden 
gevraagd en opgeleid

Investeren in goede samenwerking chauffeurs en medewerkers 
S&V

v.a.start 
concessie

Inwerkprogramma bekendheid medewerkers S&V

Gebiedsgerichte inzet medewerkers S&V (verhogen capaciteit 
van 15 fte naar 40 fte indien nodig)

3. Reizigers

Transparantie reisregels v.a.start 
concessie

Servicepunt voor reizigers v.a. 4 -12-2017

Vrij vervoer medewerkers politie en Stadstoezicht in functie v.a. start 
concessie

Communicatiecampagne

4. Aanpak zwartrijden

Integrale aanpak v.a. start 
concessie

Maatregelen Gemeente
maatregel frequentie status Wie 

Regiehouder LVA (o.a. overleggen) Continu Veiligheid

Kwartaalrapportages o.g.v. A-B-C registraties Kwartaal In samenhang met 
VIS, TRIAS

Veiligheid

Cameratoezicht stationsomgeving Almere 
Centrum (inclusief hal) en Almere Buiten.

Dagelijks Permanent Camera-
toezicht

Tijdelijk cameratoezicht bushalte 
Lavendelplantsoen en Saffraanplein in 
Kruidenwijk.

Dagelijks Tot 1 februari 2018 Camera-
toezicht

Aanspreken parkeren fietsen. Aanspreken op
gedrag, verbaliseren 
waar mogelijk.

Verbaliseren 
afhankelijk van 
fietsparkeerbeleid.

Stads-
toezicht

Losknippen en verwijderen fietswrakken. Acties Stads-
toezicht

Controle jeugd, aanspreken op gedrag, 
verbaliseren en eventueel verwijderen.

Informatie 
gestuurd

Stads-
toezicht

Handhaving parkeerterrein fiscaal en Mulderfeit dagelijks Stads-
toezicht

Onderhoud groen langs busbaan. Volgens bestek AIB Beheer

Schoon, heel en veilig bushaltes Volgens bestek AIB Beheer
Stads-
reiniging
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Maatregelen Politie (Midden Nederland en Landelijke Eenheid)
maatregel frequentie status Wie

Gebiedsagent Politie. Dagelijks LE Infra

Verbaliseren personen op/rond rails. wekelijks LE Infra

Opvolgen assistentie verzoeken. Informatie 
gestuurd

LE Infra en 
E-MN

Controle jeugd Aanspreken op gedrag, 
verbaliseren en eventueel verwijderen.

Informatie 
gestuurd

LE Infra en 
E-MN

Regie en coördinatie Camerasurveillance OOV 
incidentgericht in CTR.

42 uur per week, 
tijdens piektijden.

E-MN-
DROS

Gebruik beelden mobiele camera’s en opvragen/ 
uitkijken beelden.

Op aanvraag E-MN-
DROS

Begeleiding (opleiding) handhavers NS en Keolis 
i.v.m. bejegening.

Op aanvraag LE Infra en 
E-MN

Maatregelen OM
maatregel frequentie status

Strafrechtelijke handhaving rechtsorde. OM

Extra aandacht voor VPT zaken en terugkoppeling 
aan LVA

OM
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Vormgeving:
Afdeling Communicatie,
gemeente Almere

Contactgegevens communicatieadviseurs 
Gemeente secretariaat Communicatie  036-5277873
Connexxion  afdeling externe communicatie   06-51093642
NS Margreet Haas    06-29598237
Prorail Publiekscontacten   088-2318200
Politie Mediadesk Midden Nederland  088-1677111


