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2. Toelichting
Op 9 april 2011 vond in Alphen aan den Rijn een dramatisch schietincident plaats. Onmiddellijk zijn de
hulpdiensten actief geworden. Na enige tijd is een beleidsteam gevormd. Ook de gemeente Alphen is
zeer actief geweest, evenals andere betrokken organisaties. Met elkaar zijn de gevolgen van het
incident zo goed mogelijk bestreden.
Inmiddels zijn zes onderzoeken gaande betreffende of naar aanleiding van het schietincident:
1. Het strafrechtelijk onderzoek o.l.v. het Openbaar Ministerie (OM);
2. Het Rijksrechercheonderzoek naar de verlofverlening opdracht van het OM;
3. Het systeemonderzoek naar verstrekking van wapenverloven in Nederland door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid, in opdracht van de Minster van Veiligheid en Justitie;
4. Het gezondheidsonderzoek gecoördineerd vanuit de GGD;
5. Een evaluatieonderzoek naar het functioneren van de crisisbeheersingsorganisatie van de
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV);
6. Een evaluatieonderzoek naar de leermomenten die voor het hele land van belang zijn, uit te
voeren door prof. dr. Tops in samenwerking met de Politieacademie.
Ad 1: Strafrechtelijk onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek kent meerdere doelstellingen. Het vaststellen van de identiteit van alle
slachtoffers, onder meer om familierechercheurs in staat te stellen nabestaanden en gewonde
slachtoffers passende begeleiding te kunnen bieden, vormt een belangrijk element in het onderzoek.
De achtergrond en het profiel van Tristan van der Vlis, het in- en uitsluiten van mededaders en/of
medeplichtigen en een reconstructie van de gebeurtenissen op 9 april 2011, maken tevens deel uit
van het onderzoek. Een vraag die ook beantwoord dient te worden is ‘Wie had dit risico kunnen
inschatten?’ In het onderzoek gaat het om de strafrechtelijke kant van de zaak en wel voor zover een
en ander een strafbaar feit oplevert.
Ad 2: Rijksrechercheonderzoek
Ten aanzien van de door verdachte gebruikte vuurwapens en de wapens welke in het bezit waren van
zijn vader, onderzoekt de Rijksrecherche of de politie Hollands Midden de verlofverlening(en),
eventuele verlenging(en) daarvan en de controles op deze verlofverlening(en), conform de geldende
wet- regelgeving heeft afgegeven en uitgevoerd. Daarnaast onderzoekt de Rijksrecherche of politie
Hollands Midden over de juiste informatie beschikte en of zij daaraan op de juiste wijze uitvoering
heeft gegeven.
Ad 3: Onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt onderzoek verricht naar het Nederlandse systeem ter
beheersing van het legaal wapenbezit, om vast te stellen of het systeem voldoende functioneert en
heeft gefunctioneerd in relatie tot het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof te Alphen a/d Rijn
op 9 april jl. Daarbij zal de Onderzoeksraad zich zowel richten op de regelgeving als de uitvoering en
handhaving daarvan.
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Ad 4 gezondheidsonderzoek
“Inzicht in de gezondheidstoestand van betrokkenen”
In artikel 2 van het Besluit Publieke Gezondheid is het volgende bepaald: “De in artikel 2, tweede lid,
aanhef en onder a in samenhang met onder g, van de wet publieke gezondheid genoemde
werkzaamheden omvatten in ieder geval het via onderzoek verwerven van inzicht in de
gezondheidstoestand van degenen die door een ramp worden getroffen.”
Dit onderzoek wordt door de GGD gecoördineerd en bestaat uit twee delen: een maandelijkse analyse
van registraties van zorgverleners, teneinde trends te analyseren in de ontwikkeling van de zorgvraag
en een survey onder betrokkenen door middel van een korte vragenlijst na 5 en 13 maanden na het
incident. De vragenlijst wordt door de gemeente verstuurd, de antwoorden gaan direct naar de GGD.
Over het eerste deel van het onderzoek wordt maandelijks door het Nivel gerapporteerd gedurende 12
maanden, over het tweede deel van het onderzoek wordt na afloop van ieder van de beide analyses
door de GGD gerapporteerd.”
Ad. 5 en 6: de evaluatieonderzoeken
In het beleidsteam is besloten dat het optreden afgesloten moet worden met een professionele
evaluatie. In de discussie speelden vervolgens twee invalshoeken, nl. een verantwoordingsevaluatie,
gericht op de verantwoording van de burgemeester aan de gemeenteraad en een professionele
evaluatie, gericht op doorontwikkeling van de professie, bestemd voor politie Hollands Midden, de
VRHM en het land.
Opzet van de evaluatie
e
De IOOV doet momenteel onderzoek (5 onderzoek) naar het functioneren van de
crisisbeheersingsorganisatie ten tijde van het incident. De IOOV heeft een eigenstandige bevoegdheid
tot het doen van dit onderzoek. De burgemeester van Alphen aan den Rijn gebruikt de resultaten van
dit onderzoek om zich te verantwoorden over de aanpak van de crisis die onder zijn
verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek is naar verwachting eind augustus
afgerond.
Daarnaast zijn OM, gemeente Alphen aan den Rijn, de veiligheidsregio Hollands Midden en de politie
Hollands Midden in gesprek over een onderzoek uit te voeren door prof. dr. Tops in samenwerking
met de Politieacademie. In tegenstelling tot de andere onderzoeken richt dit onderzoek zich niet op
verantwoording achteraf, maar op de leermomenten in het kader van professionaliteit die naar
aanleiding van het incident in Alphen aan den Rijn voor het hele land van belang zijn. Zo snel als
mogelijk zal worden getracht overeenstemming te bereiken over dit onderzoeksvoorstel.
Uitgangspunt is dat activiteiten van onderzoekers de betrokken organisaties zo min mogelijk moeten
belasten en daarom zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van elkaars onderzoeksmateriaal en
zullen betrokken functionarissen alleen worden geïnterviewd/verhoord als dat strikt noodzakelijk is en
in principe niet meer dan één keer.
Voorbereiding op de evaluatie
Om de informatievragen en –verstrekking zoveel mogelijk te stroomlijnen is op verzoek van de
gemeente Alphen aan den Rijn voor de Veiligheidsregio Hollands Midden een contactpersoon
aangewezen. Dit is Lilian Weber, hoofd veiligheidsbureau. Voor de politie Hollands Midden is Annet
Ponjee het centrale coördinatiepunt. De IOOV heeft al diverse gegevens gevraagd en – voor zover
reeds beschikbaar - ontvangen.

3. Implementatie en communicatie
N.v.t.

4. Bijlagen
Geen.
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