
 

 

 

 

 

 

Fractie: CU-SGP 

Naam: Sjoerd de Boer 

Onderwerp: Toenemende reistijd agenten 

Datum indiening vragen: 12 maart 2019 

 

Over de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant verscheen een artikel over toenemende 

reistijden voor agenten naar dichtstbijzijnde politiebureaus waar arrestanten (langer) 

kunnen vastzitten. Zie het volgende artikel van RTL: 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4545056/boeven-vrij-op-straat-door-

lange-reistijden-agenten 

  

In het artikel wordt de suggestie gedaan dat dit leidt tot vermijdingsgedrag, waarbij 

minder preventieve alcoholcontroles worden uitgevoerd, of tot minder beschikbaarheid 

van agenten. 

  

Uit antwoorden op Kamervragen over dit artikel blijkt dat de eenheidsleiding van die 

politie-eenheid zich niet herkent in het artikel. 

Wij krijgen het signaal dat deze reistijd in Noordoostpolder mogelijk wel speelt. Dat leidt 

bij onze fractie tot een aantal vragen ter verheldering: 

 

Vragen: 

 

1. Hoe is de arrestantenhuisvesting voor verdachten die gearresteerd worden in 

Noordoostpolder geregeld?  

(Ons beeld is dat ook voor onze agenten reisafstanden fors zijn. Met verdachten 

van deur naar deur van Harmen Visserplein, Emmeloord naar het cellencomplex 

aan de Baljuwstraat, Almere is 42 minuten.) 

Verdachten die worden aangehouden in de Noordoostpolder worden veel al 

eerst naar het politiebureau aan het Harmen Visserplein te Emmeloord 

gebracht. Zij worden daar in een ophoudruimte geplaatst, danwel direct naar 

een cellencomplex vervoerd. In de meeste gevallen is dit het cellencomplex aan 

de Baljuwstraat te Almere. In voorkomende gevallen kunnen we echter ook 

gebruik maken van cellencomplexen elders in het land, mits dat opportuun is. 

Het moment van overbrengen van de verdachte en de locatiekeuze van het 

cellencomplex wordt afgestemd op de bedrijfsvoering van dat moment. Voor de 

piekmomenten is er een arrestantenbus beschikbaar, waardoor meerdere 

verdachten in een keer naar het cellencomplex kunnen worden vervoerd. 

 

  

2. Komt het (vaak) voor dat minder agenten beschikbaar zijn door reistijden naar 

het cellencomplex in Almere v.v.? Zijn er aantallen beschikbaar? 

De extra reistijd die met de sluiting van het cellencomplex Lelystad is ontstaan, 

is bij de inrichting van de basisteams ingecalculeerd. Zo is eventuele opschaling 

ingedekt en wordt door gebruik te maken van een arrestantenbus op de 

piekmomenten de extra reistijd en capaciteit van agenten tot het minimum 

beperkt. 

  

3. Hoe wordt dit ervaren onder agenten? Komt het voor dat zaken blijven liggen 

door de reistijden of controles worden vermeden? 

Zie voorgaande, deze causaliteit kan niet worden bevestigd. 
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Datum beantwoording vragen: 16-05-2019 

Contactpersoon: Mike Schilder 

E-mail adres:  m.schilder@noordoostpolder.nl 
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