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GRONINGEN Een werkgroep van po-

litie en justitie in het Noorden gaat
onderzoeken hoe het kan dat de politie weinig, vooral grote, rechercheonderzoeken aanlevert.
Dat meldt een bron van Dagblad van
het Noorden en is bevestigd door het
Openbaar Ministerie en de politie
Noord-Nederland. In december
meldde deze krant dat de opsporing
in Noord-Nederland hapert. Er worden te weinig zaken aangeleverd en
het ontbreekt vooral aan grote rechercheonderzoeken. Het aantal
strafzaken in de rechtbank is fors gedaald.

,,De instroom van vooral grote zaken vanuit de politie is te laag. Er
moeten meer onderzoeken naar
zware criminaliteit komen. Onderzoeken die niet zozeer ontstaan als
reactie op incidenten, maar op eigen
initiatief worden gestart. Het zijn zogenaamde ‘ondermijningsonderzoeken’’’, zegt OM-woordvoerder
Manon Hoiting.
De Taskforce die duidelijkheid
moet verschaffen staat onder leiding van officier van justitie Gerard
Veenstra, waarnemend rechercheofficier van justitie, en Max Daniel
van de eenheidsleiding van de politie Noord. De groep is opgezet op initiatief van zowel politie als justitie.
Die gaan samen het werkproces
doorlichten.

De politie heeft 30 rechercheurs
die beschikbaar zijn voor onderzoeken naar zware criminaliteit. Dat
moeten er 90 worden. Daniel ,,Dat is
een ander doel van de Taskforce: kijken hoe we zo snel mogelijk de groep
kunnen uitbreiden.’’
Tot de zware criminaliteit rekent
de politie mensenhandel, georganiseerde wietteelt en de outlawmotorclubs. Aanpak van deze zware misdaad noemt de politie ‘ondermijning’. ,,Hier komt de burger niet mee
aanzetten. Hier moeten we zelf naar
op zoek.’’
Daniel zegt dat de politie kampt
met de effecten van de reorganisatie.
,,Je kunt niet ineens veel mensen een
nieuwe werkplek geven. We lopen
dan tegen de rechtspositie van onze

Teams voor
bestrijden zware
misdaad in
Noorden groter

mensen aan.’’ Daniel wil de afdeling
zware criminaliteit nog voor de zomer aanzienlijk uitgebreid hebben.
,,Bestrijding van de georganiseerde
misdaad met 30 mensen is onverantwoord.’’
De ChristenUnie in de Tweede Ka-

mer vroeg in december opheldering
aan minister Opstelten over de aanpak van zware misdaad in het Noorden. De fractie wilde cijfers hebben
over grotere onderzoeken en wilde
weten of het klopt dat er maar weinig terechtkomt van de doelstelling
om in rechtbanken plaats te maken
voor zwaardere zaken.
In 2013 behandelde de rechtbank
Noord 1300 zaken. Dit jaar staan er
870 gepland. Het Noorden loopt
hiermee uit de pas. Justitie- en politiemensen noemen een gebrek aan
capaciteit en de huidige reorganisatie als belangrijkste oorzaak. Vandaar de uitbreiding van de capaciteit. Veenstra verwacht dat pas volgend jaar het aantal strafzaken in de
rechtbank weer op peil zal zijn.

