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Project X kan korpschef opbreken
ANALYSE
PROMOTIE OSCAR DROS

De naam Oscar Dros is verbonden
aan een mislukt politiecomputersysteem en aan ’Project X Haren’
3 Staat dit zijn benoeming tot ’superkorpschef’ in de weg?
3

Door Mick van Wely
orpschef van Groningen Oscar Dros is de beoogde politiechef binnen de nationale politie
voor Groningen, Drenthe en Friesland. Kwartiermaker heet Dros, zolang hij nog niet officieel is benoemd. De rellen in Haren kunnen die benoeming
in de weg staan.
Sinds de zomer van 2004 is Dros de hoogste politiebaas van Groningen. Die functie vervult hij in
de ogen van minister Opstelten van Veiligheid en
Justitie naar behoren. Dros werd namelijk in juli
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º Vraag is of ’Haren’ roet in het eten gooit bij
de benoeming van korpschef Oscar Dros tot
politiechef voor het Noorden.
Foto: Archief DvhN

vorig jaar benoemd tot kwartiermaker voor de
nieuwe regionale eenheid Noord-Nederland, een
van de ’superkorpsen’.
Dros heeft in de afgelopen acht jaren binnen het
korps geen uitglijders gemaakt waarop hij kan
worden afgerekend. De korpschef staat bekend als
een hardliner, maar ook eentje die houdt van
transparantie en mensen in het korps veel verantwoordelijkheid geeft.
In de komende maanden gaat de minister de benoemingen definitief maken. Als de verwachtingen uitkomen worden de kwartiermakers dan de
nieuwe politiechefs. Maar de stap is niet helemaal
vanzelfsprekend.
De Groninger korpschef lijkt over rimpelloos
water af te stevenen op zijn nieuwe functie. Toch
zijn er twee zaken die nog roet in het eten kunnen
gooien.
Het eerste is het fiasco rond het nieuwe informatiesysteem van de politie; BVH. Dros was landelijke portefeuillehouder van dit computerproject. Zijn naam is onlosmakelijk aan het systeem
verbonden en dus ook aan de mislukking ervan.
Het registratiesysteem, feitelijk het geheugen
van de opsporing, heeft ruim veertig miljoen euro
gekost en vanwege de bewerkelijkheid en opstartfouten tot grote ergernis geleid bij politiemensen.

Het binnenhalen van het systeem was een kolossale blunder, het implementeren een groot fiasco.
Het systeem wordt dan ook vervangen.
Dan Haren. Duidelijk lijkt dat Project X in Haren
door zowel de gemeente als de politie zwaar onderschat is en dat er op de avond van het ’Facebookfeestje’ veel dingen mis zijn gegaan op het gebied van de communicatie en de coördinatie. Project X heeft een grote landelijke impact gehad. Dat
kan kwartiermaker en beoogd korpschef Dros
parten gaan spelen.
Oscar Dros is als korpschef hoofdverantwoordelijk voor alles wat er in zijn korps gebeurt. Dus ook
voor zaken die in Haren naar het lijkt zijn misgegaan. Dat hij daarvoor zijn verantwoordelijkheid
neemt bleek toen hij aan tafel schoof in het televisieprogramma Pauw & Witteman kort na de rellen. Of hij op het uit de hand gelopen Project X ook
wordt afgerekend is de vraag.
Pas als uit het rapport van de commissie Cohen
die de rellen onderzoekt, blijkt dat er daadwerkelijk fouten zijn gemaakt waardoor de politie ernstig in problemen raakte op 21 september, dan is
ook meteen duidelijk of Dros zijn ambities als superkorpschef moet gaan bijstellen.
Mick van Wely is misdaadverslaggever van DvhN.

