
Groningen, 27 september 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO inzake Aanpak fietsendiefstal  

 

Geacht college, 

Groningen is een fietsstad. Helaas brengt dat ook met zich mee dat er veel fietsen worden gestolen. 

Van bijna elke inwoner is wel eens een fiets gestolen in Groningen. In 2016 is er 3363 keer aangifte 

gedaan bij de politie en in 2017 was dit 2321 keer. In de monitor Veiligheidsbeleid januari t/m april 

2018 is te zien dat de aangifte in 2018 in de eerste vier maanden afgenomen is. Of er daadwerkelijk 

ook minder fietsen worden gestolen is maar zeer de vraag. De stichting Aanpak Vervoerscriminaliteit 

schat in dat slechts in 25 – 35% van de gevallen aangifte wordt gedaan. In uw collegebrief van 12 juli 

2017 (6461840) geeft u aan hoe u van plan bent de fietsendiefstal terug te dringen. Naast de eerder 

genoemde aanpak van december 2016 focust u zich op voorlichting om zo inwoners erop te wijzen 

dat het aanbrengen van een tweede slot diefstal lastiger maakt. Deze aanpak wordt voor het 

overgrote deel uitgevoerd door de politie. Alhoewel u in december 2016 aangeeft ook de rol van 

Stadstoezicht te willen betrekken bij de aanpak, is dit niet terug te lezen in uw brief van juli 2017.  

In de gemeente Barneveld loopt een proef waarin buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

worden ingezet om gestolen fietsen op te sporen. Het gaat daarbij om fietsen die zijn voorzien van 

een chip met volgsysteem. De gemeente Barneveld werkt samen met een meldkamer. Wanneer een 

eigenaar aangeeft dat de fiets gestolen is wordt dit via de meldkamer doorgegeven aan de BOA’s die 

dan weten waar de gestolen fiets zich bevindt. Zij hebben toestemming van justitie om in actie te 

komen. De gemeente Barneveld heeft na twee maanden al 15 gestolen fietsen getraceerd en is erg 

enthousiast.   

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van het CDA en GroenLinks de volgende vragen: 

1. Heeft het college al inzicht in de effecten van de voorgestelde intensievere voorlichting? Zo 

ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?  

2. Is het college het met de fracties eens dat een goede aanpak om fietsendiefstal te 

voorkomen en gestolen fietsen op te sporen noodzakelijk is in Groningen fietsstad?  

3. Is het college bekend met de genoemde proef in Barneveld?  

4. Alhoewel de proef nog maar kort loopt, lijken de resultaten veelbelovend te zijn. Is het 

college van plan om de proef intensief te volgen? Zo nee, waarom niet?  

5. Is het college het met de fracties eens dat wanneer de resultaten positief zijn, we zouden 

moeten onderzoeken hoe de proef ook in Groningen kan worden ingevoerd? Zo nee, 

waarom niet?  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

René Bolle  Benni Leemhuis 

CDA   GroenLinks 


