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Betreft: incident Fivoor 1 maart 2020 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

 

Afgelopen zondagmiddag rond 16.30 uur zijn twee TBS patiënten ontsnapt uit FPC de Kijvelanden. 

Het betreft een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige Rotterdammer. Bij de aanhouding is de 37-

jarige man omgekomen. Met deze RIB informeer ik u over deze gebeurtenissen.  

 

De mannen hebben zondagmiddag een medewerker van de Kijvelanden gegijzeld onder bedreiging 

van een mes en een vuurwapen. Bij de gijzeling is de betrokken medewerker licht gewond geraakt in 

zijn nek. Er zijn verder geen mensen gewond geraakt. Vervolgens hebben de twee mannen een taxi 

genomen en zijn gevlucht. Op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal is geschoten vanuit de taxi. Dit 

onderzoek loopt nog, maar vooralsnog lijkt het erop dat er is geschoten met knalpatronen.  

 

De politie heeft de achtervolging ingezet over de A15. De auto is door de politie gestopt ter hoogte van 

Kesteren in Gelderland. De twee mannen zijn naar een nabijgelegen bedrijventerrein in Ochten 

gerend en vervolgens is een vuurgevecht ontstaan met de politie. Een van de mannen en de 

taxichauffeur zijn aangehouden; de andere man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. De 

taxichauffeur is maandag vrijgelaten, omdat hij niet betrokken blijkt bij de ontsnapping. De politie en 

het openbaar ministerie doen onderzoek naar het incident.  

 

Wat er gebeurd is in de kliniek, heeft grote impact op onze inwoners en ik kan me voorstellen dat zij 

erg geschrokken zijn. Er is de afgelopen 24 uur intensief contact geweest tussen de gemeente en de 

politie, het openbaar ministerie en Fivoor. Zowel politie als OM en Rijksrecherche zijn bezig met het in 

kaart brengen van alle gebeurtenissen van afgelopen zondag. Inmiddels is er een TGO (Team 

Grootschalige Opsporing) op de zaak gezet. Het is belangrijk dat het incident zorgvuldig wordt 

onderzocht en dit vergt tijd. 

 

Ik ben geschokt door de gebeurtenissen en wil tot de bodem uitzoeken hoe dit heeft kunnen 

gebeuren. Diverse instanties doen onderzoeken naar de gebeurtenissen. In mijn gesprekken met de 

instanties ga ik er zorg voor dragen dat hierbij voldoende ingegaan wordt op de veiligheid en 

veiligheidsgevoelens van onze inwoners.  



Maandagavond 2 maart is er een bijpraatmoment voor de raad en de burgerraadsleden met het 

openbaar ministerie, de politie en Fivoor. Ik ben voornemens om deze week ook een bijeenkomst voor 

inwoners te organiseren. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

de burgemeester, 

  

 
      drs. Jolanda de Witte 

 

 

 


