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Geacht College, 

Vorige week heeft minister Opstelten plannen bekend gemaakt om te bezuinigen op de politie, 

landelijk zullen tweehonderd van de vierhonderd bureaus sluiten. Uit een lijst gepubliceerd door 

rtvnoord blijkt dat er zeven volwaardige politiebureaus open blijven, op andere plaatsen blijven 

slechts steunpunten bestaan.
1
 Volgens gegevens gepubliceerd op politie.nl zijn er momenteel dertien 

volwaardige politiebureaus.
2
 De huidige politiebureaus in Uithuizen, Veendam, Leek, Stadskanaal en 

twee van de vier politiebureaus in de stad Groningen verdwijnen in de plannen van Opstelten. Het 

provinciebestuur speelt zowel een rol in de veiligheidsregio en heeft leefbaarheid als speerpunt de 

SP wil u daarom de volgende vragen stellen. 

1. Bent u met de SP van mening dat de bezuinigingen en de sluiting van de politiebureaus in 

Uithuizen, Veendam en Leek en twee van de vier politiebureaus in de stad Groningen slecht zijn 

voor de veiligheid en leefbaarheid van Groningen? Zo ja waarom, zo nee waarom niet? 

 

Nu al is de politie, met name op het platteland, vaak te laat.  De politie-eenheid Noord-Nederland 

scoort van alle Nederlandse politie-eenheden het slechts waar het gaat om het halen van de 

wettelijke aanrijtijden.  Slechts in 78,3% van de oproepen wordt de aanrijtijd gehaald. Ter vergelijking 

bij de politie-eenheid Midden-Nederland ligt dit percentage op 93,5%.
3
  

In veel Groninger gemeenten komt de politie nog veel vaker te laat. In de Marne was de politie in 

2013 slechts in 33 van de 88 (37,5%) keer binnen 15 minuten ter plaatse, in Grootegast 55 van de 114 

keer (48,2%), in Vlagtwedde 114 van de 221 (51,6%) en in Winsum 54 van de 102 keer (52,9%).
1
  

2. Bent u met de SP van mening dat deze cijfers schokkend zijn en dat de politie veel vaker binnen 

15 minuten ter plaatse moet zijn? Zo nee waarom niet? 

 

Uit een enquête van de SP onder 182 agenten van de politie-eenheid Noord-Nederland blijkt dat 

ruim 90% van de ondervraagde agenten het oneens is met de stelling 'het sluiten van politieposten is 

een verantwoorde beslissing'. Ook vindt ongeveer 90% dat het sluiten van de helft van de 

politieposten de aanrijtijden in sommige gevallen onverantwoord lang maakt. De agenten vinden de 

bezuinigingen slecht voor de zichtbaarheid van de politie en voor de veiligheid van de inwoners.  

3. Wat vindt u ervan dat een overgrote meerderheid van de politieagenten deze bezuinigingen 

onverantwoord vindt en vreest voor de zichtbaarheid van de politie en de veiligheid van de 

inwoners?  

4. Deelt u de vrees van de agenten dat de aanrijtijden door het sluiten van politiebureaus nog vaker 

niet gehaald gaan worden? Zo ja waarom, zo nee waarom niet? 

 

De SP vindt dat nu actie moet worden ondernomen op te zorgen dat de politie verbeterd en niet 

verslechterd.  

5. Welke acties gaat u ondernemen om te zorgen dat de aanrijtijden veel vaker worden gehaald? 

6. Welke acties gaat u ondernemen om te zorgen dat de bezuinigingen en de sluiting van de 

politieposten niet doorgaan? 

7. Wilt u zich met anderen inzetten om de politie in Groningen en daarmee de veiligheid van de 

Groningers te verbeteren? Zo ja hoe en zo nee waarom niet.  

 

Namens de SP fractie, 

Sandra Beckerman  
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2
 Bron: politie.nl 

3
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