Agendapunt AB Veiligheidsregio Utrecht
Datum vergadering

05 juli 2021

Agendapunt

08
Inspectierapport schietincident Utrecht
AB20210705-08

Portefeuillehouder DB

De heer Backhuijs

Directielid

De heer Luchtenburg

Bijlagen

A.
B.
C.

Inspectierapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019'
Brief aan Inspectie Justitie en Veiligheid voortgang implementatie leerpunten tramincident
Brief aan Inspectie Justitie en Veiligheid rapport 'Aanslag in een tram in Utrecht 18 maart
2019' (concept)

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.

kennis te nemen van het rapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019';
de conceptreactie aan de inspectie vast te stellen.

Toelichting
Op 2 april 2021 is het inspectierapport 'Aanslag in een tram in Utrecht, 18 maart 2019' bij de Veiligheidsregio Utrecht
aangeboden (bijlage A). Alle bij het incident betrokken partijen zijn in de wederhoorfase van het rapport in de gelegenheid
gesteld eventuele feitelijke onjuistheden kenbaar te maken. De VRU heeft ook gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In
de bijlage van het rapport zijn de wederhoortabellen opgenomen, met daarin de reacties en aanpassingen. Bijna alle
opmerkingen zijn verwerkt in het definitieve rapport.

Leerpunten
Uit het inspectierapport is vooral hoofdstuk 4: ‘Handelen crisisorganisatie op 18 maart 2019’ en hoofdstuk 5.2.
‘Deelconclusies’ relevant. De twee meest relevante regionale inzichten zijn dat er volgens de inspectie eerder had moeten
worden opgeschaald naar GRIP 3 en dat er meer duidelijkheid had moeten worden gegeven over het regionale
handelingsperspectief:
- De opschaling heeft op 18 maart lang geduurd. We onderschrijven dat een snellere opschaling in crisissituaties
wenselijk is omdat de crisisorganisatie bij opschaling in de situatie komt die overeenkomt met de planvorming waarmee
ook wordt geoefend.
- Het tweede relevante punt is het handelingsperspectief bij het afkondigen van dreigingsniveau 5 voor de provincie
Utrecht door de NCTV. Het afkondigen van het dreigingsniveau 5 zonder duidelijke kaders voor een
handelingsperspectief voor inwoners, bedrijven en organisaties leidde tot veel vragen en onrust in de regio. Het is
derhalve belangrijk dat de NCTV de betekenis van het dreigingsniveau en de rolverdeling en communicatie over
maatregelen beter uitwerkt en dat daarbij een goede afstemming is met het lokaal/regionaal bevoegd gezag. Er wordt
op dit moment door de NCTV gewerkt aan een duidelijk handelingsperspectief in de vorm van een aanpassing van de
Handreiking Terrorismegevolgbestrijding of een Landelijk Crisisplan Terrorisme en Terrorismegevolgbestrijding.
Het inspectierapport volgt op de eerder verschenen COT leerevaluatie, zoals ook behandeld in de vergadering van het
algemeen bestuur 10 februari 2020. Uit deze leerevaluatie vloeien een aantal verbeterpunten voort. Over de stand van
zaken van deze verbeterpunten is de Inspectie op 16 december 2020 geïnformeerd (bijlage B). Het is goed te zien dat de
bevindingen uit de leerevaluatie en de bevindingen uit het inspectierapport grotendeels overeenkomen. Op dit moment is
er geen nadere voortgang te melden.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

1

Verdere behandeling
Middels bijgaande brief wordt een inhoudelijke reactie gegeven aan de inspectie. Op de implementatie van de
verbeterpunten wordt actief gemonitord. Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de voortgang.
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