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Onderschat,
overdonderd
en te laat

DAGBLAD DOSSIER

PROJECT X

3 Veel minder ME bij Facebook-
rellen Haren dan gezegd
3 Kritiek op politietop: risico’s
niet goed ingeschat en te lang-
zaam opgeschaald

Door Jantina Russchen, Bas van Sluis en
Mick van Wely
Haren Bij het uitbreken van de Facebook-

rellen in Haren stonden veel minder leden

van de Mobiele Eenheid (ME) klaar dan ach-

teraf door de politieleiding is gesuggereerd.

Dat blijkt uit onderzoek vanDagblad van het
Noorden en RTV Noord.

DeGroningse korpschefOscar Dros zei dat

er genoeg politie op de been was. Ook zei hij

dat voldoendeME achter de handwas. In po-

litiekringen betekent dat: direct inzetbaar, in

vol ornaat en vlakbij. Maar toen de rellen los-

barsttenwarenmaar zestien zogeheten flex-

ME’ers aanwezig, die zich vlak daarvoor had-

den omgekleed. Burgemeester Rob Bats van

Haren, op die avond het bevoegd gezag, kon

Mick van Wely

later niet vertellen hoeveel ME’ers in het

dorp paraat waren.

De zestien flex-ME’ers, die om 20.50 uur in

linie stonden, werden zwaar belaagd. Zij

voelden zich in het nauw gedreven. Het

duurde nog twintig minuten voordat zij de

eerste versterking kregen. Onder meer uit

Leeuwarden en Emmen, waar twee teams

van samen zestien ME’ers aan het werk wa-

ren bij voetbalwedstrij-

’’
ren bij voetbalwedstrij-

den. En van nog eens zes-

tien ME’ers die van huis

werden opgeroepen. Het

duurde daarna nog twee

uur voordat deze teams

hulp kregen van pelotons

elders uit het land.

De opgeroepen ME’ers

wisten niet goed waar ze

moesten zijn en wat ze moemoesten zijn en wat ze moesten doen. Daar-

naastwerddepolitie die avondgeplaagddoor

problemenmetde communicatieapparatuur,

die verkeerd werd gebruikt.

Onder leden van de noordelijke ME is on-

vrede over demanierwaaropdeoproerpolitie

tijdens de rellen van 21 september is ingezet.

Ze vinden dat de risico’s door de politielei-

ding niet goed zijn ingeschat en dat te lang-

zaam is geschakeld toen het mis dreigde te

gaan. Daarover is een brief geschreven aan de

politiebond ACP. Voorzitter Ben Kenters van

’’

deondernemingsraadvandeGroningsepoli-

tie hoopt dat goed wordt geluisterd naar po-

litiemensen die erbij waren. "En dat zij zich

kunnen herkennen in de evaluatie."

KorpschefDros heeft bijPauw&Witteman
op 25 september gezegd dat de politie ’uiter-

mate goed was voorbereid’ op het Facebook-

feest. Dat zou onder meer blijken uit de keu-

ze ’om langs de lijnen van het crisis- en ram-

penmanagement een

’’
penmanagement een

projectstructuur op te

tuigen.’ (…) "Dat is mis-

schien wat jargon, maar

het geeft aan hoe serieus

we dit namen."

Maar uit het onderzoek

van DvhN en RTVNoord,

waarvoor met tientallen

mensen binnen en buiten

araat is gesproken, komt eenhet politieapparaat is gesproken, komt een

beeld naar voren van een matig voorbereide

organisatie, die constant achter de feiten

aanliep. De politietop wilde bijvoorbeeld op

vrijdagmorgen nog geen grote crisisorgani-

satie optuigen vanwege het dreigende Face-

bookfeest. Dat blijkt uit een overleg van de

zogeheten lokale driehoek waar burgemees-

ter Bats, het OpenbaarMinisterie (OM) en de

politie bij waren.

De gemeente Haren en het OM wilden

naar een ’GRIP-3’ opschalen, waarbij ’het

’’

welzijn van grote groepen van de bevolking

binnen een gemeente wordt bedreigd’. De

politie gaf de voorkeur aan een lager niveau,

omdat zij vreesde dat bij de pers het beeld

zou ontstaan dat Haren zich voorbereidde op

een ramp.

De politie en gemeente Haren willen geen

vragen beantwoorden over de politie-inzet

tijdens Project XHaren. Zij willen de conclu-

sies afwachten van de commissie-Cohen, die

de Facebookrellen onderzoekt. Zij komt vol-

gend jaar met haar rapport.

@ onderzoek@dvhn.nl

Korpschef Dros later

Dagblad van het Noorden en RTV Noord
trokken gezamenlijk op in dit onderzoek.
Morgen een reconstructie in de krant en op
televisie.

Korpschef Dros later
Korpschef Dros zei bij Pauw & Witteman
dat hij ’aan het begin van de avond, toen
we zagen: dat gaat de verkeerde kant op’
– tussen 20.30 uur en 20.45 uur – aan-
schoof bij het gemeentelijk beleidsteam
dat de crisis vanuit het gemeentehuis in
Haren probeerde te bezweren. Maar aan-
wezigen verklaren dat Dros later kwam.
Hij arriveerde even voor 22.00 uur. Toen
waren de rellen al ruim een uur gaande.

het politieapparaaesten doen. Daar-

’’Korpschef Dros zei bij
Pauw & Witteman dat
de politie ’uitermate
goed was voorbereid’
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