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Bijlagen

A.

Leerevaluatie schietincident Utrecht 18 maart 2019

B.

Raadsbrief Utrecht nafase schietincident 18 maart 2019

C.

Lessen uit de evaluaties schietincident 18 maart 2019

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de lessen uit de leerevaluatie van het schietincident in Utrecht;
2. het onderwerp te agenderen voor de VRU-bestuursconferentie 2020.

Toelichting
Op 10 december 2019 is het rapport ‘Een stad in stilte’ van COT Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement openbaar gemaakt. Hieruit komt naar voren dat de crisisorganisatie in de
complexe situatie van de aanslag op 18 maart 2019 actief heeft gehandeld en begrijpelijke keuzes
heeft gemaakt, gegeven de beschikbare informatie van dat moment. De evaluaties van de
multidisciplinaire crisisrespons, de nationale crisisstructuur en de nationale politie hebben
waardevolle inzichten opgeleverd. Gezamenlijk zijn hieruit de belangrijkste lessen gedestilleerd:
1.

Expliciteer het advies tot binnen blijven;

2.

Maak een duidelijke verbinding tussen maatregelen op nationaal en lokaal niveau;

3.

Betrek maatschappelijke organisaties;

4.

Stel de opgave centraal en zet in op een eenduidig beeld van de situatie.

Naast bovenstaande leerpunten zijn ook andere leerpunten uit de evaluaties naar voren gekomen
bijvoorbeeld over alarmering en een helder beeld van de slachtoffers. In de bijlage ‘Lessen uit
evaluaties schietincident 18 maart 2019’ wordt ingegaan op de wijze waarop hier opvolging aan
wordt gegeven.
Voor de gemeenten en veiligheidsregio is de vraag over de betekenisgeving van de verhoging van
het dreigingsniveau relevant. Het besluit van de NCTV om dreigingsniveau 5 af te kondigen in de
provincie Utrecht is uitgebracht zonder gekoppelde maatregelen of handelsperspectief voor
gemeenten. Dit heeft tot vragen geleid over de geografische afbakening en het
handelingsperspectief voor gemeenten, scholen, openbaar vervoer en andere sectoren. De NCTV
zal in samenwerking met lokale, regionale en nationale crisispartners zorgen voor een verheldering
van de betekenis van het afkondigen van dreigingsniveau 5, de rolverdeling voor het treffen van
maatregelen en de communicatie daarbij.
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Voorgesteld wordt om de VRU-bestuursconferentie 2020 te gebruiken om uitgebreider bij de
betekenisgeving van de Utrechtse leerpunten stil te staan. Daar gaan wij met elkaar in gesprek
over hoe wij gezamenlijk een dergelijke situatie moeten managen en welke rol de veiligheidsregio
daarin kan en moet vervullen om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
-

Behandeling VRU-bestuursconferentie 2020 op 23/24 september 2020.
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