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Beste heer, mevrouw,
Voorafgaand aan het beantwoorden van uw vragen, de volgende opmerking van mijn kant. Deze vragen
zijn gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, maar zijn een
burgemeestersbevoegdheid. Daarom worden ze door mij als waarnemend burgemeester van Boxtel
beantwoord.
1. Welke stappen zijn er met welke organisatie wanneer gezet en welke besluiten zijn er wanneer
genomen?
Deze informatie is gedurende de hele actie bijgehouden en neergelegd in een feitenrelaas van de
gezagsdriehoek van (loco)burgemeester Van de Wiel, de gebiedsofficier en de teamchef van de politie.
Ik kan dit niet met u delen, omdat hierin vertrouwelijke informatie vanuit politie en OM is opgenomen.
Verstrekking van deze informatie is in strijd met het openbaar belang.
In het algemeen kan ik u echter verzekeren dat de besluitvorming in de gezagsdriehoek goed afgewogen
is, rekening houdend met wet en regelgeving én de vele belangen die speelden tijdens en na het
incident.
2. Wilt u een reconstructie maken van de stappen die de gemeente gezet heeft, deze beschikbaar stellen
aan de raad en daarover politieke verantwoording geven?
Het gaat in deze zaak niet om stappen die de gemeente heeft gezet, maar om stappen en besluitvorming
door de gezagsdriehoek. Die informatie mag ik, zoals gezegd, niet met u delen.
Op 28 mei is er aandacht voor dit onderwerp in de raadsvergadering en wordt een terugblik gegeven.
3. Wat was de reden om pas rond 20.30 uur naar Grip1 op te schalen en was deze opschaling niet te
voorkomen geweest bij eerder bestuurlijk handelen, waarbij de bezetting van het bedrijf beëindigd
werd?
Nee. Bij grote of complexe incidenten moeten hulpverleners van de hulpverleningsdiensten (brandweer,
politie, geneeskundige zorg en bevolkingszorg) vanuit hun dagelijkse werkzaamheden snel kunnen
omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie die de incidentbestrijding ter hand neemt. Om een
dergelijke opschaling eenduidig te laten verlopen is de GRIP-structuur ontwikkeld.

Opschaling is daarmee dus een middel en geen doel op zich. Het is bovendien geen bevoegdheid van
de gezagsdriehoek, maar van de operationele diensten. In dit geval is het besluit voor opschaling naar
Grip 1 genomen door de Officier van Dienst van de politie.
4. Waarom heeft de loco-burgemeester niet eerder actief duiding gegeven over de crisissituatie aan de
Boxtelse gemeenschap en aan de raad na 24 uur slechts een kattebelletje gestuurd?
De burgemeester (Peter van de Wiel, bij afwezigheid van Fons Naterop), heeft ook in zijn duiding de lijn
gevolgd die in de gezagsdriehoek is uitgezet: zorgvuldig handelen en in afstemming met OM en politie.
In dit geval is na afweging in de gezagsdriehoek ervoor gekozen om de duiding in eerste instantie op
maandag 13 mei via een twitterbericht te laten verlopen en op dinsdag 14 mei met een persstatement te
komen. Dit nadat het nieuws over de aanhoudingen via een persbericht van het OM was gepubliceerd.
Het omgevingsbeeld liet namelijk zien dat met name over die aanhoudingen veel vragen waren.
Voor wat betreft de informatie aan de raad: In een situatie als deze worden besluiten genomen in een
gezagsdriehoek met de politie en het OM. Prioriteit daarbij is de openbare orde. Verantwoording aan de
raad vindt daarom altijd achteraf plaats en nooit tijdens het incident. Dit past ook bij het toetsende
karakter dat een gemeenteraad heeft. Vanzelfsprekend is er op dinsdag 14 mei (na beëindiging van het
incident) wel voor gezorgd om uw raad zo snel en zorgvuldig mogelijk te informeren. Dat is die dag 4x
gebeurd. Net als in de rest van het proces gold hier de stelregel: we werken met de grootst mogelijke
zorg en zorgvuldigheid. Ook naar uw raad.

Met vriendelijke groet,
De waarnemend burgemeester van de gemeente Boxtel

A.M.T. Naterop
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