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Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behandelen.

α

Hierbij bied ik u ter kennisneming aan het doorlichtingsrapport van de Inspectie voor de
Sanctietoepassing (ISt) met betrekking tot de penitentiaire inrichting Rijnmond, locatie Noordsingel.

Door de verouderde bouw (1872) voldoet de Noordsingel niet volledig aan de jongste
veiligheidseisen. Het is in dat licht niet verrassend dat het rapport van de ISt zeer kritisch is. De
algemene conclusie van de ISt is dat de Noordsingel zowel qua gebouw als qua personele bezetting
een verouderde inrichting is. De ISt is van mening dat het gebruik van de Noordsingel een groot
aantal veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en dat er zeer fors zal moeten worden geïnvesteerd in
mensen en middelen om een enigszins aanvaardbaar veiligheidsniveau te realiseren. De ISt beveelt
aan om te overwegen de Noordsingel eerder te sluiten dan nu is voorzien, te weten in 2013-2015.

De Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) is enige jaren geleden begonnen om een alternatieve locatie te
zoeken voor de Noordsingel. Door Justitie, VROM en de gemeente Rotterdam is daarvoor in 2005
een intentieverklaring getekend. Door deze partijen is een voorkeur uitgesproken voor het terrein
“Noorderbocht”.
Inmiddels is een deel van de capaciteit van de Noordsingel buiten gebruik gesteld met het oog op
het treffen van maatregelen ter verbeteringen van de brandveiligheid.

Tekortkomingen in de veiligheid waren reeds naar voren gekomen uit een security audit, die DJI
voorafgaand aan het onderzoek van de ISt heeft laten uitvoeren. De ISt heeft de Noordsingel
aanbevolen om de aanbevelingen uit deze security audit zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor een
deel is dat inmiddels gebeurd. Het plan van aanpak van de Noordsingel voorziet erin dat nog niet
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gerealiseerde aanbevelingen uit de security audit medio 2007 zijn afgerond.

Om een meer professionele beroepshouding te bewerkstelligen zullen in de teamoverleggen de
thema’s veiligheid, cultuur, integriteit en de rol van personeel naar gedetineerden toe nadrukkelijk
aan de orde komen.

Wegens de verouderde bouw van de Noordsingel zijn de inspanningen er op gericht om de
vervangende nieuwbouw, en daarmee de sluiting van de Noordsingel, zo snel mogelijk te realiseren.

De Noordsingel overlegt met de ketenpartners om mogelijkheden te vinden voor een snellere
doorstroming van gedetineerden na veroordeling in eerste aanleg.

Ik heb de ISt inmiddels verzocht om de Noordsingel te betrekken in het bredere onderzoek naar de
brandveiligheid in justitiële inrichtingen, dat wordt uitgevoerd in de tweede helft van dit jaar. De ISt
kan daarbij een toets uitvoeren op de voortgang van het plan van aanpak ter uitvoering van de
aanbevelingen uit de security audit.

De Staatssecretaris van Justitie,


