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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de procesvoortgang inzake de bekendmaking van de leerevaluaties over
het schietincident in Utrecht van 18 maart 2019.

Toelichting
Op 18 maart 2019 heeft er op het 24 Oktoberplein in Utrecht een schietincident plaatsgevonden.
Daarbij zijn vier dodelijke slachtoffers gevallen en vijf mensen gewond geraakt. Voor de sturing
op de nafase is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep wordt voorgezeten door de
burgemeester van de gemeente Utrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. De
stuurgroep fungeert als opdrachtgever voor de multidisciplinaire leerevaluatie, die wordt
uitgevoerd door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De directeur publieke
gezondheid, lid van het directieteam van de VRU, vertegenwoordigt de veiligheidsregio in deze
stuurgroep.
Voortgang leerevaluatie
Op 10 juli jl. is het concept evaluatierapport gepresenteerd aan de stuurgroep Nafase. Na drie
reviewronden is op 9 augustus het eindconcept van het evaluatierapport ter validatie naar de
Inspectie van Justitie en Veiligheid toegezonden. De Inspectie zal onder meer een uitspraak doen
over de betrouwbaarheid van de evaluaties. Na afronding van het validatieproces worden de
bevindingen uit het evaluatierapport openbaar gemaakt. Naast deze multidisciplinaire evaluatie
worden ook onderstaande evaluaties door de Inspectie gevalideerd, in relatie tot het
tramincident:
-

Evaluatie Rijkscrisisstructuur (incl. crisiscommunicatie en de werking van het crisisstelsel)

-

Evaluatie van de Nationale Politie

De stuurgroep nafase buigt zich momenteel over de overkoepelende leerpunten en het
formuleren van ‘veel gestelde vragen’ evenals de communicatiemiddelen rondom het
persmoment bij bekendmaking van het evaluatierapport.
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Openbaarmaking evaluatierapport
Voornemens worden in week 49 de bevindingen uit de leerevaluatie via een persmoment bekend
gemaakt. Deze datum is onder voorbehoud van wijzigingen in de planning vanuit Inspectie J&V.
Tegelijkertijd wordt het onderliggende evaluatierapport gepubliceerd via de website van de VRU
(na toestemming van de voorzitter), gemeente Utrecht en de Inspectie.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
Op de dag van de openbaarmaking wordt een bestuurlijke mededeling verzonden. Vervolgens
worden bij de eerstvolgende gelegenheid de inzichten uit de leerevaluatie bestuurlijk besproken.
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