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3 Lege portofoons, te weinig wapens en te weinig
busjes om arrestanten te vervoeren
3 ’Mindset en alertheid’ van politie moet verbete-
ren
3 Sommige verbeterpunten afgeschoten

<<1 Dat het politieoptreden op 21september allesbehalve vlekke-

Door Jantina Russchen
<<1 Dat het politieoptreden op 21september allesbehalve vlekke-

loos verliep, legden RTV Noord en Dagblad van het Noorden begin

november al bloot. Het interne politierapport met verbeteracties

laat zien dat er meer aan de handwas dan onderschatting van Pro-

ject X.

De politieorganisatiewas niet klaar om in zo’n crisissituatie slag-

vaardig op te treden.Dat is af te leidenuit het rapport enhet onder-

zoek dat deze krant en de regionale omroep dedennaar de gang van

zaken. Een vande eerstgenoemdeonderwerpenvanverandering in

het document is ’het verbeteren van de mindset en alertheid’.

Politiemensen – onder wie commandanten- gingen aan de slag

zonder briefing. Niet alle scenario’s waren uitgewerkt. Politiemen-

sen konden elkaar tijdens de rellen niet bereiken omdat de verbin-

dingen muurvast liepen, mede doordat de meldkamer – waar alle

lijnen samenkomen - niet tijdig was betrokken bij de voorberei-

ding.

De mobiele eenheid (ME) kwam niet alleen te laat, maar moest

ook op pad met ondeugdelijk materieel. Portofoons bleken leeg en

er waren niet genoeg wapens. Eenheden konden de weg naar de

Stationsweg in Haren niet vinden omdat niet alle ME-voertuigen

navigatie hadden. Ook was er onvoldoende personeel en vervoer

om arrestanten te verwerken.

Door een gebrekkige voorbereiding en organisatie had niemand

die avond het overzicht. In het interne plan staan 26 verbeteracties

die stuk voor stuk weer zijn uitgewerkt in een veelheid aan te ne-

menmaatregelen. Een aantal voorstellen is ook al weer verworpen,

zoals het idee om iPads aan te schaffen met kaartmateriaal dat op

straat kan worden gebruikt.

Ook is bekeken of de ME sneller zou kunnen uitrukken als de

leden van de eenheid een wapen thuis bewaren. Ook dit plan is

afgeschoten omdat er landelijk te weinig wapens zijn en een kluis

om het pistool veilig in op te bergen 500 euro per ME’er kost.

@ jantina.russchen@dvhn.nl

Politie heeft haast
Meteen na de rampzalige nacht in september was bij de politie
het besef dat er snel iets moest gebeuren. Er volgden veel
interne gesprekken en debriefings die leidden tot een evaluatie
waarin al aanzetten tot verbetering stonden. In het rapport, dat
in handen is van deze krant en RTV Noord, zijn die verbeterin-
gen uitgewerkt in acties.

PROJECT X
¬ Pas later op
de avond
kreeg de mo-
biele eenheid
grip op de
facebookrellen
op 21 septem-
ber vorig jaar
in Haren.
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