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Geacht
Bij brief d.d. 4 juni 2012 werd aan u de goede ontvangst bevestigd, van de door u ingediende
Wob-verzoeken gericht aan de politieregio's Drenthe, Fryslán en Groningen m.b.t. onderzoek, rapporten, evaluaties, notities of vergelijkbare documenten ten aanzien van selectief,
discriminatoir handelen, optreden of op een andere manier functioneren en/of etnisch profileren, handelen, optreden of op een andere manier functioneren van zowel individuele functionarissen als beleidsmatig handelen van het apparaat als geheel.
De korpsjurist van de politieregio lJsselland, mevrouw mr. L. Berends, heeft op vrijdag 29 juni ji. bericht dat ze met u contact heeft gehad en dat u haar benadrukte dat het u alleen gaat
om discriminatoir handelen door politieambtenaren of de organisatie als zodanig en dat het u
niet om individuele gevallen gaat. Het gaat het u om rapporten, onderzoeken, evaluaties, etc.
die zijn opgesteld naar aanleiding van specifieke incidenten, dat wil zeggen gevallen waarin
mogelijk sprake is geweest van discriminatie of anderszins etnisch profileren door politieambtenaren, zowel naar binnen als naar buiten toe, dus zowel jegens burgers als tussen collega's onderling. Mevrouw Berends gaf aan dat u het meer in het bijzonder gaat om
incidenten en de wijze waarop de politieorganisatie hier mee om is gegaan (onderzoek, evaluatie, communicatie, etc). Ik heb vervolgens uw vraagstelling voorgelegd aan de contactpersoon die `discriminatie' in portefeuille heeft en zij heeft mij verleden week bericht dat ze geen
wetenschap heeft van casuïstiek of beleidsdocumenten in de drie noordelijke politiekorpsen.
Vertrouwende u voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
de korpsbeheerders, namens
van de politieregio's Drenthe,

ze de korpschefs
slán en Groningen

voor deze: Arnold Weistra
senior jurist
Rechtsmiddelenclausule
Indien u het niet eens bent met deze • ikking dan kunt u binnen zes weken na ontvangst een gemotiveerd bezwaarschri ft richten
aan de korpsbeheerder, t.a.v. de secre
van de Noordelijke Adviesraad Politie, postbus 107, 9400 AC te Assen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschri ft rust. Daarnaast moet zo mogelijk een afschri ft
vandezbsligwornjevd.Nazsweknutgbzwarmeindtgzebschikn.

Gelieve bij beantwoording van deze brief bovenstaand kenmerk en datum te vermelden.
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