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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Beantwoording schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan het 
college van GS, gesteld door de heer R. Dercksen van de 
PW-fractie betreffende Jihadistentraining in Utrechtse 
bossen (d.d. 26-11-2018). 

Geachte heer Dercksen, 

In uw brief van 26 november 2018 heeft u namens de PW aan ons vragen ex. Art. 47 RvO gesteld met 
betrekking Jihadistentraining in Utrechtse bossen. Onderstaand treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

Toelichting: 
De zoon van de consul van Marokko in Den Bosch, Mohamed Amine Boutahar, bleek één van de 
leidinggevenden te zijn geweest bij IS. Onder zijn leiding werden onder andere Westerse gijzelaars gemarteld. 
In een boek waarin deze terrorist een prominente rol speelt staat: "Zes maanden lang deed hij met andere 
aspirantjihadisten in de bossen van Utrecht mee aan paramilitaire oefeningen". 

1. In hoeverre bent u bekend met oefeningen van jihadisten in onze bossen? Weet u waar zich dit heeft 
afgespeeld? Is of wordt daar onderzoek naar gedaan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Uw vraag heeft betrekking op recente mediapublicaties over het onlangs verschenen boek 'Spionnen 
van Terreur' van de Franse onderzoeksjournalist Matthieu Sue. Uit deze publicaties blijkt dat Mohamed 
Amine Boutahar, ter voorbereiding van zijn uitreis naar Syrië in april 2013, samen met andere radicale 
moslims een zes maanden durende paramilitaire training zou hebben gevolgd in de Utrechtse bossen. 
Hieruit blijkt dat deze trainingen in de Utrechtse bossen voor april 2013 zouden hebben 
plaatsgevonden. Bij de provincie zijn geen gegevens bekend van dergelijke trainingen. De provincie 
heeft hier geen onderzoek naar gedaan, omdat hiervoor geen signalen zijn binnengekomen. Mocht de 
provincie dergelijke signalen (in de toekomst) ontvangen, dan zal de provincie deze informatie 
doorgegeven aan de opsporingsdiensten. Het is aan de opsporings- en veiligheidsdiensten dergelijke 
signalen te onderzoeken. Naar aanleiding van uw vraag is contact opgenomen met de politie en het 
Openbaar Ministerie (OM). De politie en het OM kunnen geen uitspraken doen over een mogelijk 
onderzoek naar jihadistentrainingen. Het OM kon wel aangegeven dat Boutahar sinds augustus 2015, 
onder zijn alias Abu Obeida Al Maghribi, op de Nederlandse Sanctielijst Terrorisme staat. 
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2. Hebben de BOA's signalen afgegeven die duiden op oefeningen van terroristen en/of criminelen in het 
buitengebied? Zo ja, wat is daarmee gedaan? 

Antwoord: 
De buitengewoon opsporingsambtenaar domein Il (de groene boa) van de Regionale Uitvoeringdienst 
(RUD) Utrecht speelt in samenwerking met de overige groene boa's en de politie een rol als het gaat 
om het vergroten en het waarborgen van de veiligheid in de buitengebieden. De groene boa's zijn voor 
de politie belangrijke ogen en oren in het buitengebied. Iedere eerste dinsdag van de maand is in het 
district Utrecht-Oost een overleg tussen de groene Boa's en de politie. Tijdens dit overleg wordt 
informatie gedeeld en worden knelpunten besproken. In de afgelopen jaren zijn door de groene boa's 
geen signalen opgevangen die erop wijzen dat jihadisten in de Utrechtse bossen aanwezig waren. Ook 
het boa-registratiesysteem, waarin de boa zijn/haar mutaties en incidenten registreert, bevat geen 
aanwijzingen hiervan. Uit het boek van de Franse journalist blijkt dat de trainingen in de Utrechtse 
bossen voor april 2013 zouden hebben plaatsgevonden. De RUD Utrecht is per 1 januari 2014 
opgericht. Ook voor de oprichting van de RUD Utrecht zijn bij de provincie geen signalen bekend van 
jihadistentrainingen in de Utrechtse bossen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voo~ 
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