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Geachte heer, mevrouw,
Op 11 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over
overvallen op tankstations. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is het college bereid om het initiatief te nemen om het veiligheidsprobleem van tankstations
in Haarlemmermeer met de eigenaren en de politie te bespreken?

Antwoord: de politie, Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland en
de gemeente Haarlemmermeer werken al samen met betrekking tot de veiligheidssituatie bij
tankstations in Haarlemmermeer. Namens de gemeente Haarlemmermeer heeft het RPC
Kennemerland overleg gepleegd met de branchevereniging van de tankstationhouders
(BOVAG). In overleg met deze branchevereniging worden maatregelen genomen die
bijdragen aan de veiligheid van de ondernemers en werknemers. Op korte termijn (januari
2013) volgt een overvaltraining voor deze branche. In deze training leren de ondernemers en
werknemers hoe zij een overval kunnen voorkomen en hoe zich te gedragen in het geval
van een overval.

Vraag 2:
Is het college het met Forza! eens dat DNA-spray de pakkans van overvallers vergroot en
dat er een preventieve werking uitgaat van het feit dat een tankstation een DNA-spray
installatie heeft?
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Antwoord: DNA-spray kan een preventieve werking hebben. Potentiële overvalcriminelen
zouden kunnen worden afgeschrikt door de aanwezigheid van DNA-spray. De pakkans kan
worden vergroot, maar vereist specifiek opsporingsmateriaal. Aan het gebruik van DNAspray zijn ook nadelen verbonden. Wanneer de overvaller bijvoorbeeld met de buit vlucht en
merkt dat hij/zij bespoten wordt bij het verlaten van het pand, kan dat negatieve gevolgen
hebben voor de achtergebleven ondernemer. Denk daarbij aan fysiek letsel als gevolg van
vergelding.

Vraag 3:
Is het college bereid om eigenaren van tankstations een financiële vergoeding te geven voor
het eenmalig aanschaffen van een DNA-spray installatie?
Antwoord: nee. Wij maken geen uitzondering voor bepaalde beroepsgroepen in de
ondersteuning bij overvalpreventie. Daarbij komt dat ondernemers ook zelf een
verantwoordelijkheid hebben bij het treffen van preventieve maatregelen. Wij ondersteunen
de ondernemers met het aanbieden van gratis overvaltrainingen en het verstrekken van
advies met betrekking tot preventiemaatregelen.

Vraag 4:
Is het college bereid anderszins de eigenaren van tankstations desgewenst te helpen bij de
aanschaf van een DNA-spray installatie?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 3.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente HaarleLlermeer,
de secretaris,
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