
26  september  2012 , pag.  1

Politie was stuurloos
3 Communicatiesysteem
politie viel uit in Haren
3 Agenten en ME’ers wis-
ten niet wat ze moesten

Haren/Groningen De politie heeft

Door Bas van Sluis
en Mick van Wely
Haren/Groningen De politie heeft
in Haren grote moeite gehad met
reageren op de aanzwellende men-
senmassa en de uitbrekende rellen
door problemen met communica-
tieapparatuur. Opgetrommelde po-
litiemensen wisten vaak niet waar
ze moesten zijn en wat ze moesten
doen.
Dat blijkt uit informele gesprek-

ken die Dagblad van het Noorden
voerde met politiemensen van di-
verse onderdelen van de noordelij-
ke korpsen.
Op de avond van Project X raakte

het communicatiesysteem C2000
overbelast. Dat bemoeilijkte onder-
ling overleg en de coördinatie tus-
sen de hulpverleningsdiensten.
Ookhet contact tussenpolitiemen-
sen via BlackBerry-smartphones
verliep verre vanoptimaal. Leiding-
gevenden konden nauwelijks met
elkaar communiceren.
Leden van mobiele eenheden en

aanhoudingsteams die ’s nachts in
allerijl werden opgeroepen, kregen
moeizaam of helemaal geen con-
tact met de commandopost van de
politie of de eigen commandant.
ME’ers moesten voorbijgangers de
weg vragen.
Een ander probleem was de on-

bekendheidmetHaren.Dehonder-
den opgeroepen politiemensen
wisten niet waar ze moesten zijn.
Ze konden niet goed worden aan-
gestuurd door de noordelijkemeld-

C2000
Al sinds de in gebruikneming van
C2000 zijn er problemen met het
communicatiesysteem van de
overheid . De politie, brandweer,
ambulancediensten en Koninklij-
ke Marechaussee zouden met
C2000 beter kunnen samenwer-
ken. Vorig jaar nog liet C2000
het in verscheidene landsdelen
afweten.

’Schade verhalen op daders’
Er zal alles aan worden gedaan
om de schade van het ’feest’ in
Haren te verhalen op de daders.
Dat zei minister Ivo Opstelten
gisteren in de Tweede Kamer.
"We hebben het instrumenta-
rium. Dat was tot nu toe niet
altijd erg succesvol, maar hier
moet het gebeuren", aldus de
bewindsman.

kamer in Drachten. Er ontbraken
bovendien duidelijke instructies
voor de wijze van optreden.
Uit alles blijkt dat de politie en de

gemeente Haren volledig zijn over-
rompeld, terwijl in de laatste week
duidelijk werd dat de kans bestond
dat Haren massaal zou worden be-
zocht. Volgens mediadeskundige
Ritzo ten Cate, die de communica-
tie op Facebook rond Project X ana-
lyseert, hebben de autoriteiten op
Facebook op geen enkele wijze ac-
tie ondernomen. Bijvoorbeeld om
mensen aan te spreken op het op-
blazen van het feest.
De politie wil niet reageren op de

kritiek lopende het officiële onder-
zoek dat Job Cohen instelt naar de
rellen en de aanloop naar de onge-
regeldheden in Haren. >> 3


