
 

1 

 

Handreiking openbare manifestaties zomer 2020     15-07-2020 

 

Doel handreiking 

Deze handreiking biedt gemeenschappelijke uitgangspunten in de aanpak van openbare manifestaties 

zoals bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (Wom), die potentieel impact hebben in meerdere 

veiligheidsregio’s op openbare orde en veiligheid, mobiliteit, (publieke) gezondheid en capaciteit van 

(hulp)diensten. 

 

Reikwijdte handreiking 

• Deze handreiking is gericht op openbare manifestaties die grondwettelijke of verdragsrechtelijke 

bescherming kennen (gericht op het uitdragen van een gemeenschappelijke gedachte of wensen op 

politiek of maatschappelijk gebied). 

• Bij acties met andere intenties of elementen - zoals feitelijke dwang - geldt deze bescherming niet 

en treedt de voorzitter van de veiligheidsregio (zo nodig preventief) op, bijvoorbeeld met een 

noodbevel of gebiedsverbod. 

• Deze handreiking is bedoeld voor de periode waarin art. 39 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van 

toepassing is in de context van de coronacrisis (COVID-19). 

 

Doelen (nevengeschikt) 

• Eerbiedigen van het demonstratierecht (recht tot betoging, art. 9 Grondwet) en het kanaliseren van 

emoties; 

• Handhaving van wet- en regelgeving (waaronder de toepassing van noodbevoegdheden in het 

kader van COVID-19 die waarborgen geven voor de publieke gezondheid); 

• Beperken van de impact op openbare orde en veiligheid, mobiliteit en verkeersveiligheid. 

 

Subdoelen (nevengeschikt) 

• Betrouwbaar, rechtmatig, rechtsgelijk en uitlegbaar overheidsoptreden conform beginselen van 

subsidiariteit en proportionaliteit; 

• Afgestemd overheidsoptreden (uniform waar mogelijk, maatwerk waar noodzakelijk, op grond van 

feitelijke verschillen in omstandigheden en casuïstiek); 

• Optimale prioritering en allocatie van beschikbare mensen en middelen; 

• Tijdige, heldere communicatie over de regels die gelden en het daarop gebaseerde 

overheidshandelen. 

 

Uitgangspunten 

• Zoveel mogelijk faciliteren van openbare manifestaties, waar nodig beperkingen of in het uiterste 

geval een verbod conform de Wom: 

- ter bescherming van de gezondheid; 

- in het belang van het verkeer; 

- ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 

• Tijdige kennisgeving van een openbare manifestatie door de organisator zodat de overheid in staat 

wordt gesteld maatregelen te treffen.  

• Waar nodig - ook bij ontbreken van (tijdige) kennisgeving - beperkingen opstellen op basis van 

Wom-criteria t.a.v. duur, tijdstip, locatie, aantal, vorm, gebruik van (land)bouwvoertuigen of 

andere middelen die gevaar met zich mee (kunnen) brengen, wijze van heen- en terugreis, 

alcoholgebruik, verhalen financiële schade, etc. Een optie is het voor bepaalde tijd en/of locatie 

verbieden van het bij demonstraties inzetten van (land)bouwvoertuigen op wegen in de zin van de 

Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen. 

• Geen blokkades van snelwegen en blokkades van andere wegen die gevaar of een onevenredige 

hinder veroorzaken voor het verkeer (balans tussen grondrecht op demonstreren en daaruit 

voortvloeiende hinder voor het verkeer). 

• Geen blokkades en/of verstoring van voorzieningen en/of logistieke processen die van vitaal belang 

zijn voor het maatschappelijke leven en de publieke gezondheid. 

• Zoveel mogelijk vooraf in gesprek raken en zo lang mogelijk in gesprek blijven met de organisatie 

(voorbeelden gespreksonderwerpen: scenario’s en mogelijke consequenties, tolerantiegrenzen, 

communicatie). 
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Tolerantiegrenzen  

Niet tolereren: 

• Het (grootschalig) verstoren van de openbare orde voorafgaand aan, tijdens en na afloop van een 

demonstratie; 

• Het belemmeren van de politie of andere hulpverlenende instanties in de uitoefening van hun 

publieke taak alsmede het belemmeren van de aanwezige media, beveiligers en verkeersregelaars; 

• Het in gevaar brengen van het verkeer op het water, in de lucht en aan het land; 

• Het publiekelijk creëren of uitlokken van gevaar; 

• Het (openlijk) uitlokken van geweld tegen personen of goederen; 

• Het direct in gevaar brengen van personen of goederen; 

• Het dreigen met of daadwerkelijk gebruik van geweld tegen personen met een publieke taak. Denk 

aan bijzondere- en buitengewone opsporingsambtenaren, beveiligers en verkeersregelaars; 

• Het bezit of gebruik van slag-, stoot- en andere wapens (overtreden van de Wet wapens en 

munitie); 

• Het afsteken van vuurwerk; 

• Het met zich voeren en tonen van tekens, afbeeldingen of het uiten van teksten die beledigend, 

opruiend of discriminerend zijn. De politie treedt hierbij pas op in afstemming met het Openbaar 

Ministerie; 

• Het voeren van wapens, fakkels of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden; 

• Het bevestigen van eventuele spandoeken aan andermans eigendommen; 

• Het dragen van gezicht bedekkende kleding of kledingstukken die het doel hebben om herkenning 

te voorkomen (bivakmutsen, helmen, sjaals, enzovoort). Mondkapjes vanwege de 

coronamaatregelen zijn wel toegestaan (meer hierover staat in de uitzonderingsbepaling artikel 2 

lid 2 onder b van de Wet gedeeltelijk verbod gezicht bedekkende kleding); 

• Het aanwezig zijn van meerdere personen of groepen waarbij het mogelijk is dat ze tegengestelde 

belangen hebben en waarbij de vrees voor verstoringen van de openbare orde bestaat; 

• Het gebruikmaken van drones door particulieren bij demonstraties; 

• Overtredingen t.a.v. maatregelen in kader van COVID-19. 

 

Bij overschrijding grenzen volgt overheidshandelen in getrapte vorm: 

1) Aanspreken, waar nodig handhavend optreden (bv. verbaliseren (individuele) demonstranten); 

2) Bij meerdere grensoverschrijdende gedragingen en handelingen gesprek met organisator en 

eventueel aanwijzing (art. 6 Wom) door voorzitter Veiligheidsregio aan demonstranten; bij niet 

opvolgen: handhavend optreden op basis van art. 11 Wom; 

3) Ultimum remedium: beëindigen manifestatie en opdracht geven uiteen te gaan (op grond van art. 7 

Wom); bij niet opvolgen: handhavend optreden op basis van art. 11 Wom. 

 

Overwegingen t.b.v. verbod of beëindigen/uiteengaan 

• Bij (gegronde vrees voor) wanordelijkheden, gevaar voor de gezondheid of in het belang van het 

verkeer; 

• Bij niet voldoen aan in de uitgangspunten genoemde voorwaarden en beperkingen; 

• Indien het karakter van de openbare manifestatie wijzigt in een actie die geen grondwettelijke of 

verdragsrechtelijke bescherming kent; 

• Bij het meer dan incidenteel overschrijden van tolerantiegrenzen. 

 

Hoofduitgangspunten hoofdprocessen 

 

Besluitvorming 

• Conform art. 39 Wet veiligheidsregio’s (Wvr): in geval van een ramp of crisis van meer dan 

plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de 

veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken 

gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan: 

o art. 4 t/m 7 Wvr; 

o art. 172 t/m 177 Gemeentewet (m.u.v. art. 176, derde t/m zesde lid); 

o art. 11, 14, eerste lid, 56, eerste en vierde lid, en 62 Politiewet 2012; 

o art. 5 t/m 9 Wom.  

• Er is momenteel sprake van een crisis als bedoeld in artikel 39 van de Wvr, namelijk de 

coronacrisis (COVID-19). Om die reden ligt het voor de hand dat alle demonstraties met toepassing 

van art. 39 Wvr in samenhang met art. 5-9 Wom worden beoordeeld en gereguleerd omdat juist bij 

demonstraties de uitvoering van coronamaatregelen in het gedrang kan komen. 
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• De politie treedt als gevolg van bovenstaande twee punten bij openbare manifestaties op onder 

gezag van de voorzitter van de veiligheidsregio. 

• Advies is om het gehele proces m.b.t. openbare manifestaties - van ontvangst van kennisgeving 

(bij een gemeentelijke organisatie) tot (eventueel) besluit tot beperkingen (door de voorzitter van 

de veiligheidsregio) - goed in te richten en daarbij de beschikbare kennis en ervaring te benutten. 

 

Informatievoorziening 

• Informatie over openbare manifestaties en bijbehorende beperkingen (vorm, tijdsduur, 

geografische afbakening, etc.) wordt opgenomen in een regionale LCMS-activiteit en landelijk 

beeld. 

• Tussen de eenheden van politie zijn generieke afspraken gemaakt over bovenregionale (informatie) 

coördinatie bij het gelijktijdig plaatsvinden van gelijksoortige manifestaties dan wel 

regiogrensoverschrijdende manifestatiebewegingen. Op regionaal niveau geeft de politie inzicht in 

deze afspraken. 

 

Prioritering en allocatie capaciteit 

• Uitgangspunt: elke politie-eenheid maakt gebruik van de eigen beschikbare politiecapaciteit. 

• Voor prioritering van schaarse politiecapaciteit zijn de volgende vier prioritaire aandachtsgebieden 

als uitgangspunt geïdentificeerd: 

1) kwetsbaren/hulpbehoevenden in de samenleving; 

2) zorg dat hulpverleners te allen tijde hun werkzaamheden kunnen verrichten; 

3) veiligheid in de regio; 

4) vitale processen en transportbewegingen (opheffen blokkades, mogelijk maken mainport 

activiteiten). 

• Als de politiecapaciteit moet worden geprioriteerd omdat zich in een regio voorzienbaar te veel 

gelijktijdige manifestaties, evenementen en reguliere publieksactiviteiten voordoen, geldt in 

principe dat grondrechten boven vermaak gaan. Deze afweging kan alleen op deze wijze worden 

gemaakt als er sprake is van tijdige kennisgeving van manifestaties. 

 

Communicatie 

• Communicatie over, tijdens en na protestacties gebeurt door alle betrokken overheidsorganisaties 

vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden.  

• Het doel van communicatie van alle overheidsorganisaties is de-escaleren, in woord en beeld.  

• De voorzitter van de veiligheidsregio draagt zorg voor het publiceren/publiek maken van de 

geldende afspraken.   
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Bijlage 

 

Aanvullende uitgangspunten hoofdprocessen 

 

Besluitvorming 

• Besluitvorming op grond van Wvr vindt plaats op het niveau van de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Besluitvorming in kader van strafrechtelijke handhaving vindt plaats door de 

(hoofd)officier van Justitie. 

• Binnen een veiligheidsregio draagt de voorzitter van de veiligheidsregio zorg voor bestuurlijke 

afstemming met de overige burgemeesters, de politie en het OM waar het besluitvorming over 

manifestaties betreft. 

• Advies is om overleg over de inzet en taakuitvoering van de politie in het kader van openbare 

manifestaties vorm te geven op regionaal niveau met voorzitter veiligheidsregio, (hoofd)officier van 

Justitie en eenheidsleiding politie, waarbij de burgemeesters die het aangaat (kunnen) worden 

uitgenodigd. 

• Prioritering van schaarse politiecapaciteit tussen veiligheidsregio’s kan aanleiding zijn voor 

interregionale afstemming op het niveau van de regionale eenheid van de politie. 

• Tussen (de (crisis)structuur van) de veiligheidsregio en (structuren van) de politie wordt vroegtijdig 

afgestemd. In geval van een regionale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) en 

regionale crisisorganisatie is het zeer wenselijk om wederzijdse liaisons uit te wisselen. 

• Het handboek “Demonstreren ‘Bijkans heilig’” – op 26 november 2018 door de minister van 

Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer aangeboden – biedt een handreiking voor het in goede 

banen leiden van demonstraties.  

• Bestuurlijke uitgangspunten en besluiten, operationele activiteiten en communicatie sluiten op 

elkaar aan. Deze thema’s worden behandeld in de (lokale of regionale) driehoek. 

• Lokale bestuurders zijn zoveel mogelijk zichtbaar als gastheer voor demonstranten én 

burgervader/moeder voor lokale bewoners, bedrijven en bezoekers. 

 

Informatievoorziening 

• Het monitoren en delen van informatie geschiedt via reguliere lijnen. Informatievoorziening wordt 

zoveel mogelijk regionaal vormgegeven. Daarbij wordt zoveel mogelijk en vroegtijdig gebruik 

gemaakt van het Landelijk CrisisManagementSysteem (LCMS).  

• Actuele politie-informatie over bewegingen van demonstranten wordt opgenomen in het landelijk 

beeld. 

• Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) draagt in 

geval van situaties met impact in meerdere veiligheidsregio’s zorg voor een landelijk beeld, 

gebaseerd op informatie vanuit regionale, nationale en internationale partners. 

 

Prioritering en allocatie capaciteit 

• Aanvraag van bijstand (conform art. 56 Politiewet) geschiedt (conform art. 39 Wvr) via de 

voorzitter van de Veiligheidsregio.  

• In geval van noodzaak tot landelijke prioritering van extra beschikbare capaciteit bij grootschalige 

ordeverstoringen vindt besluitvorming hieromtrent plaats conform bepalingen Politiewet. 

 

Communicatie 

• Het is raadzaam te communiceren over de mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. de 

demonstratie, de locatie van voorzieningen, waar en wat de grenzen zijn (van locatie en gedrag) en 

wat de sancties zijn (bv. boete (tijdens of achteraf), schadeclaim), zowel in de regio waar de 

demonstratie plaatsvindt als in regio’s waar demonstranten vandaan komen of doorheen reizen. 

• Houdt vooraf, tijdens en achteraf contact met organisatie, demonstranten en (lokale) bewoners en 

ondernemers; informeer over komst, verloop en afloop. 

• Benut boeg- en “boe”-beelden, ontkracht geruchten, zorg voor strategische beeldvorming (bv door 

bekendmaken/in beeld brengen van handhaving op overtreders). 



Van: Farmers Defence Force < >  

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 8:26 

Aan: DBT-info <info@debilt.nl> 

Onderwerp: Demonstratie 22 juli 

 

 

Geachte gemeente Bilthoven, 

Ik verband met aankomende demonstraties op 22-7-2020 komen wij graag op korte 

termijn met u en de veiligheidsregio in contact. We willen de demonstraties in goede 

orde en samenspraak laten verlopen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jos Ubels vice-voorzitter 

Farmers Defence Force 
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Notitie lokale driehoek 18 juli 2020, 15:00 uur  

 

Onderwerp: Boerendemonstratie 22 juli; Biltse Rading 
 

Agenda:  

1. Opening en mededelingen;  

2. Informatiebeeld (toelichting gemeente en politie)  

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden: 

 -Belang van het verkeer 

 -Bescherming van de volksgezondheid 

 -Voorkomen van wanordelijkheden 

4. Beslispunten (zie verder in notitie)  

5. Afstemming met en bevoegdheden van de Voorzitter Veiligheidsregio 

6. Wvttk  

7. Sluiten vergadering en nieuwe afspraken 

 

 

 

Bij 2. Informatiebeeld ���� Terugblik contact met organisator Jos Ubels vice-voorzitter FDF 

 

Gemeente heeft vrijdagochtend kennisgeving en verzoek om contact ontvangen per mail.  

Er is ca 5 maal telefonisch contact geweest met Dhr. Ubels. Tussendoor afgestemd met politie.  

Het gesprek is constructief; organisatie geeft aan dat zij blij zijn met de manier van contact. 

 

Weergave van deze gesprekken, waaruit overduidelijk blijkt dat de boeren sowieso naar De Bilt komen, is: 

 

-We komen voor RIVM maar willen naar de Biltse Rading, net als vorige keer, dat is een brede weg die 

goed toegankelijk is vanaf de snelweg.  

-We beseffen dat RIVM altijd bereikbaar moet zijn voor de volksgezondheid en hebben niet de intentie 

daadwerkelijk naar het terrein te komen. Het gaat ons om het beeld.  

-we willen een podium op de kruising Bilse Rading/Blauwkapelseweg-voordorpsedijk om de doorstroom 

te kunnen garanderen (vorig jaar stond podium op sportvelden, nu dus niet). 

-Aanloop vanaf ca 09:00 en start programma rond 12:00-14:00. Nog grotendeels afhankelijk van agenda’s 

van de sprekers.  

-We komen met grote groep waarvan de helft met traktoren.  

-We willen een goed beeld van de demonstratie neerzetten, trekkers horen daar bij, die vormen immers 

ons beeld en handelsmerk.  

-We weten nu niet wat de massaliteit van aanmeldingen is omdat er pas vrijdagavond 21:00 een oproep 

gedaan wordt aan de achterban. Op de vraag wanneer dat wel duidelijk is kwam het volgende antwoord: 

-We kunnen niet beïnvloeden hoeveel er daadwerkelijk komen en we kunnen de aantallen ook niet 

reguleren als de boeren eenmaal rijden. De boeren willen allemaal een plekje.  

-We hebben redelijk grip op onze achterban, lastig dat we ook wilde rijders hebben. We proberen zo 

goed mogelijk te begeleiden en te kanaliseren maar kunnen die garanties niet geven.  

-We willen absoluut geen chaos en doen ons best er een fatsoenlijke en normale bijeenkomst van te 

maken. We spannen ons maximaal in het goed te laten verlopen.  

-We voorzien iedereen van de informatie mbt de wettelijke corona-eisen 

-We zien het niet als reëel om kruisjes op straat te plakken waar dan 1 persoon op kan staan. We roepen 

de overheid hierin op tot enig begrip en rationaliteit. Waarbij duidelijk is dat wij niet allemaal ziek naar 

huis willen gaan.  
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-We spreken in het bestuur van FDF over de invulling van het installeren van meerdere schermen en 

‘langgerekt’ geluid om het overal hoorbaar en zichtbaar te maken en zo te grote toeloop naar het podium 

te voorkomen. (i.r.t. de 1,5m afstand)  

-Wens om ordedienst is besproken en wordt meegenomen naar bestuur FDF 

-FDF is de vraag gesteld wat ze gaan doen als de toeloop dusdanig groot wordt dat de afstand van 1,5m 

niet meer nageleefd wordt en daarmee de volksgezondheid in het geding komt (en de noodverordening 

wordt overtreden). Dit gaat FDF in het bestuur bespreken. FDF heeft ook ons gevraagd wat we daar in 

kunnen betekenen. 

-We willen vanaf het podium oproepen tot afstand houden wanneer dat noodzakelijk is.  

-We staan open om communicatie vanuit de organisatie af te stemmen op die van de gemeente/politie, 

zodat die elkaar kunnen versterken.  

-We willen graag in gesprek over een overlooplocatie voor voetgangers. Hierop is vanuit de gemeente 

aangegeven dat dit pas maandag opgepakt zal worden omdat hier persoonlijk contact voor nodig is.  

-De afspraak met de gemeente is gemaakt dat in de periode na de demonstratie FDF het 

demonstratieterrein, de bermen en het kantwerk herstelt in samenspraak met gemeente. 

-Duidelijk aangegeven bij FDF dat de lokale driehoek hierover zal spreken maar dat hierbij de 

bevoegdheid van de voorzitter veiligheidsregio met al zijn afwegingen een doorslaggevende factor is.  

 

 

Via RIVM heeft de gemeente vernomen dat dhr Hans Brug DG RIVM is uitgenodigd om te komen spreken. 

  

 

 

 

Bij 3. Uitgangspunten en randvoorwaarden: 

Mede gebaseerd op de bijlagen: 

-https://www.openbareorde.nl/tijdschrift/de-juridische-ins-en-outs-damdemonstratie-van-1-juni-2020/ 

- Handreiking VRU ‘openbare manifestaties zomer 2020’ 

- Memo VRU/Utrecht/NCTV mbt Demonstreren ten tijde van Corona’ 

 

Uitgangspunten:  

De overheid heeft primair de taak om zich in te spannen om iedere demonstratie voor zover 

redelijkerwijs mogelijk te beschermen en te faciliteren. Indien noodzakelijk kan de overheid de 

uitoefening van dit recht echter ook beperken. Volgens artikel 9 lid 2 Grondwet en artikel 2 Wet 

openbare manifestaties is de burgemeester – en in de huidige coronacrisis de voorzitter van de 

veiligheidsregio (artikel 39 Wvr) – hiertoe uitsluitend bevoegd ter bescherming van de gezondheid, in het 

belang van het verkeer of het voorkomen van wanordelijkheden. 

Er kunnen aan de demo enkel voorwaarden gesteld worden aangaande: 

-Belang van het verkeer 

-Bescherming van de volksgezondheid 

-Voorkomen van wanordelijkheden 

 

Hierop gebaseerde lokale voorwaarden om de demonstratie te kunnen faciliteren vanuit lokale driehoek 

(en op later moment de voorzitter veiligheidsregio) zijn: 

 

-Voorschriften/beperkingen in belang van Verkeer 

• Plan aanpak ontvangen van FDF voor maandag 16:00  

• Biltse rading is nu de demonstranten De Bilt hebben uitgekozen om naartoe te komen de enige 

geschikte locatie. Waarbij de toe- en afvoer via de Westzijde van de Biltse Rading zal moeten 

plaatsvinden.  



• De bebouwde kom van De Bilt dient (vooral in verband met de RIVM-locatie) vrij te blijven van 

demonstranten en traktoren.  

• Eigen inzet van organisatie van FDF om het parkeren in goede banen te leiden. In samenwerking 

met politie en gemeente. 

• Maximaal XX traktoren en XX demonstranten te voet 

• … 

• .. 

 

- Voorschriften/beperkingen ter bescherming van de volksgezondheid 

• Plan van aanpak ontvangen van FDF voor maandag 16:00 

• Vanzelfsprekend geldt de afstandsregel zoals geformuleerd in de noodverordening.  

• Capaciteit demonstratieterrein (plattegrond onderaan notitie): 

De inschatting is dat op het demonstratieterrein van 6.900m2 ongeveer 2.165 personen passen 

met inachtneming van de 1,5 m. Hierbij is geen rekening gehouden met loopbewegingen 

(instroom en uitstroom) en oppervlakte van straatmeubilair, geluidsapparatuur/schermen en het 

podium. Er zijn geen aantallen extern gecommuniceerd.  

• Gesprek over overloopterrein en inpassing daarvan kan pas maandag.  

• Initiatief van FDF om samen met politie de drukte ter plaatse te monitoren, zodat een 

gezamenlijk beeld ontstaat.  

• Eigen ordedienst om 1,5m te waarborgen.  

• Maximaal XX demonstranten te voet  

• Ordedienst spreekt in nauwe samenwerking met de politie aan, monitort, waarschuwt en zorgt 

voor communicatie (via social media, scherm(en) podium en whatsapp naar achterban) om 

afstand te houden, te vertrekken en/of niet meer naar de locatie te komen wanneer de drukte te 

groot wordt.  

• Het gaat hierbij niet om vierkante meters per demonstrant sec, maar ook om de beleving die 

demonstranten hebben op de locatie. Juist het zoeken naar een betere plek met meer zicht/beter 

geluid leid tot overcrowding en is een reëel risico wat geadresseerd moet worden door FDF.  

• Doelstelling van de orde dienst is er voor te zorgen dat de demonstratie dusdanig verloopt dat de 

demonstratie kan plaatsvinden en niet hoeft te worden beëindigd.  

• Als FDF en politie constateren dat het terrein vol is worden er geen mensen meer toegelaten, los 

van de gecommuniceerde maximum aantallen. Als het overloopgebied (PM)nodig wordt, start de 

communicatie met advies om niet meer te komen. 

• .. 

 

- Voorschriften/beperkingen ter voorkoming van wanordelijkheden 

• Plan aanpak ontvangen van FDF voor maandag 16:00 

• Tolerantiegerenzen uitwerken politie/OM 

• Zie ook voorwaarden ter bescherming van volksgezondheid 

• Aanvulling FDF in overleg met politie/OM.  

• … 

 

 

Bij 3. 

 

Bespreekpunten Driehoek: 



- Advies aan lokale driehoek om deze voorwaarden, na akkoord van de voorzitter van de VRU, aan FDF 

aan te bieden en van FDF een plan van aanpak te vragen waarin genoemde aspecten een plek krijgen. En 

nadrukkelijk afstemming plaatsvindt.  

-Belangrijk dat bovenstaande voorwaarden (op dit moment) niet 1 op 1 overeenkomen met de 

insteek/geluiden van de organisatie. Dat is een aandachtspunt. FDF onderschrijft wel het belang (en hun 

belang) van een ordentelijke demonstratie. 

-het is van belang de constructieve houding van de boeren te ‘koesteren’, te voorkomen dat de kont 

tegen de krib gaat. We moeten vooral de samenwerking te zoeken waarbij we FDF op hun eigen 

verantwoordelijkheid wijzen.  

-Hoe snelweg gebruiken? 

-Hoe ingrijpen danwel beëindigen van de demo als het noodzakelijk is? Dit zal het geval kunen zijn als 

herhaaldelijke oproepen van FDF aan deelnemers onvoldoende effect sorteren voor een X tijdsduur.  

-.. 

 

 

Vervolg  

- De plannen worden obv besluitvorming driehoek operationeel verder uitgewerkt;  

- Met aantal partijen worden operationeel nog zaken verder afgestemd of ze worden geïnformeerd;  

 

 

 

 

 

Zie onder voor overzichtskaart. 



 

 

Gerekend met cirkels met straal 1.0m en diameter 2,0m (dit is een afstand van ca 1,5 meter van 

schouder-tot-schouder) maakt dat per persoon 3,14m2 nodig is.  

Op het ingetekende demonstratieterrein betekent dat 6800/3,14 = 2.165 demonstranten. 

Op het ingetekende parkeerterrein betekent het ca 4.000 traktoren/voertuigen. Wat kan betekenen dat 

er mensen in traktoren/voertuigen moeten blijven zitten en niet naar het demonstratieterrein kunnen 

komen.  



In de lokale Driehoek De Bilt van 18 juli om 15:00 is de aangekondigde demonstratie van FDF op 22 

juli 2020 geagendeerd. De driehoek heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd. 

================================================================================== 

 

De driehoek vraagt FDF om deze voorwaarden te verwerken in een eenduidig plan van aanpak en dit 

plan van aanpak uiterlijk maandag 20 juli om 16:00 aan te bieden aan de driehoek.  

 

Randvoorwaarden die ten minste in het gevraagde plan van aanpak worden opgenomen zijn: 

- De directe omgeving van het RIVM-terrein is een absolute no-go area 

- Er komen niet meer dan 2.000 (tweeduizend) demonstranten op de Biltse Rading 

- Er komen niet meer dan 200 (tweehonderd) tractoren/landbouwvoertuigen op de Biltse 

Rading 

- Er wordt gewaarborgd dat er te alle tijde door de demonstranten een onderlinge afstand van 

1,5m gehouden kan en zal worden. Dit conform de geldende noodverordening COVID-19.  

- Er is een door FDF (in nauw overleg met politie) georganiseerde ordedienst die de naleving 

van de coronamaatregelen en randvoorwaarden zeker stelt.   

- Uitwerking van verschillende scenario’s en daaropvolgende acties van FDF als gestelde 

voorwaarden in het gedrang (dreigen te) komen. 

 

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid of wel of niet mogelijk is om met tractoren op de snelweg 

te rijden, dit wordt op een later moment duidelijk en medegedeeld.  

In aanvulling geeft de driehoek aan FDF in overweging mee dat het bespreekbaar is de 200 tractoren 

op een eerder moment op dinsdag al te plaatsen zodat de toestroom soepeler kan verlopen.  

 

De driehoek zal dit plan van aanpak beoordelen en een advies geven aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Die zal uiteindelijk een oordeel geven. 

 

 

4



1

Van:

Verzonden: zaterdag 18 juli 2020 18:41

Aan: ' '

CC:

Onderwerp: Bericht driehoek De Bilt aan FDF tav dhr J. Ubels.

Bijlagen: Bericht Driehoek aan FDF tbv demonstratie 22 juli.pdf

T.a.v. Dhr J. Ubels. 

----- 

 

Geachte heer Ubels, Beste Jos, 

We spraken elkaar gisteren. Mijn collega  heeft je aangegeven dat er een bericht vanuit de lokale driehoek De 

Bilt zou volgen.  

Deze driehoek heeft inmiddels plaatsgevonden en daar is een bericht voor FDF uit voort gekomen. Zie hiervoor de 

bijlage.  

Graag ontvang ik even een ontvangstbevestiging.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Gebiedsteam Bilthoven Sociale en Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

 
ma/di/do/vr 

 
 
www.debilt.nl 
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Logboek persvragen 

 
Datum en tijd Contactgegevens Vraag Antwoord Wie 

afgehandeld 

18-7, 10.50 Tobias Bos 
 

Goedemorgen! Graag kom ik met 

u in contact n.a.v de 

aankondiging van Farmers 

Defence Force om woensdag te 

gaan protesteren bij het RIVM in 

Bilthoven. Ik ben heel benieuwd 

of er overleg plaatsvindt tussen 

gemeente De Bilt en 

Veiligheidsregio Utrecht/politie 

over het in banen leiden van die 

protestactie. Wordt er bv 

gesproken over een evt. verbod 

voor trekkers op de snelweg 

zoals dat ook in andere 

provincies is gebeurd? Of zijn er 

andere maatregelen die worden 

bestudeerd voor aankomende 

woensdag? Kortom: ik kom graag 

met u in contact hierover. Kunt u 

mij bellen? Alvast hartelijk dank! 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2073853/de-

bilt-bereidt-zich-voor-op-boerenprotest-bij-

rivm-boeren-worden-naar-biltse-rading-

geleid.html 

Burgemeester Sjoerd Potters: "Het recht op 

demonstreren is een groot goed, de gemeente 

De Bilt wil dit wel op een ordentelijke en veilige 

manier faciliteren. Dat doen we samen met 

onze veiligheidspartners waaronder de politie, 

veiligheidsregio Utrecht en uiteraard in 

afstemming met het RIVM en de 

demonstranten. Onder alle omstandigheden 

staat veiligheid voorop, voor zowel inwoners, 

publiek als de deelnemers aan de 

demonstratie." 

 

 

18-7, ??? AD  https://www.ad.nl/utrecht/boeren-komen-

woensdag-naar-bilthoven-maar-voor-deur-van-

rivm-mogen-ze-niet-demonstreren~afdfbe4e/ 

 

Burgemeester Sjoerd Potters: "Het recht op 

demonstreren is een groot goed, de gemeente 

De Bilt wil dit wel op een ordentelijke en veilige 

manier faciliteren. Dat doen we samen met 

onze veiligheidspartners waaronder de politie, 

veiligheidsregio Utrecht en uiteraard in 
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afstemming met het RIVM en de 

demonstranten. Onder alle omstandigheden 

staat veiligheid voorop, voor zowel inwoners, 

publiek als de deelnemers aan de 

demonstratie." 

 

 
20-7, 10.00 Quintin Wierenga 

RTV Utrecht 

nieuws@rtvutrecht.nl 

 

Graag update over boerenprotest 
einde middag 

Contact gehad, mogelijk wo-ochtend interview 
bij Radio M over maatregelen. Afstemmen met 
Jurg van Ginkel 

 

 Rosalie Klein 
RTL 

 

   

20-7, 15.00 Margit Spaak 
i   

 

Wil graag op de hoogte 
gehouden worden (over genomen 
maatregelen gemeente De Bilt) 

Op verzoek quote van vrijdag gestuurd.  

20-7, 15.43 NOS Nieuws Binnenland 
 

Wil graag op de hoogte 
gehouden worden 

 Via  
 

20-7, 17.15 Josselin Gordijn 
     

 

Wil graag op de hoogte 
gehouden worden 

  

21-7, 7.30 Jet Verheijen RTV Utrecht 
 

Goedemorgen , ik wil graag 
telefonisch contact met je. De 
boeren van Farmers Defence 
Forse hebben hun voorlopige 
programma gepresenteerd. Ze 
zeggen tóch met de trekker naar 
Bilthoven te komen. Ik ben 
benieuwd naar de reactie van de 
gemeente. Ik werk voor het 
ochtendprogramma ‘Utrecht is 
Wakker’ van Radio M/RTV 
Utrecht. Als het kan willen we 
graag een telefonische reactie 
van burgemeester Potters in de 

Aangegeven dat het te vroeg is, overleg volgt. 
Willen burg voor TV in de middag (hopen voor 
15.00 te horen).  

 
 



uitzending. Die duurt tot negen 
uur deze ochtend.  
Ik hoor graag van u.  

21-7, 9.27 Veroniek Clerx 

l  

.  

Ik probeerde je zojuist 

telefonisch te bereiken maar dat 

lukte niet vanwege: "de drukke 

voorbereidingen voor morgen."  

 

Zojuist twitterde de 

burgemeester op zijn privé-

account dan hij nog niet op 

vakantie is, vanwege de 

aangekondigde boerenacties:  

Voor de tweede maal in precies 9 

maanden een zeer drukke 

woensdagochtend in De BIlt.  

 

De burgemeester is dus aan het 

werk en ik (regiotvdebilt) ben er 

benieuwd naar hoe het kan dat 

onze gemeente die, na 8 jaar 

aangekondigd vertrek van het 

RIVM, opnieuw kwade boeren 

met een 'Rijksprobleem' op ons 

grondgebied ontvangt.  

 

1. De vier N-O provincies hebben 

inmiddels een verbod 

uitgevaardigd. Waarom provincie 

Utrecht /onze gemeente De Bilt 

nog altijd niet?  

 

2. Is de burgemeester als 

Vragen midels persbericht beantwoord. 
Aanvullend aangegeven dat de burg tijdens 
protest sowieso buiten inhoud blijft (zie vraag 3) 

 



ordehandhaver morgen 

aanwezig op het actieterrein?  

 

3. Is het de burgemeester helder 

hoe onze eigen (100?) Biltse 

melkhouders zich verhouden tot 

deze landelijke acties en het 

lokale stikstofoverschot?   

 

4. hoe gaat de anderhalve meter 

gehandhaafd worden?  

 
21-7, 11.13 Marthe Damman 

RTL Nieuws 

 

 

Zojuist hoorde ik aan de 

telefoon van een collega van u 

dat ik u moet spreken om te 

horen over wat er morgen 

precies gaat gebeuren bij het 

boerenprotest in Bilthoven. 

Ik zal u na 12.30 uur weer 

proberen te bellen. 
 

  

21-7, 10.40 Rachel van Kommer 
 

 

Wil graag op de hoogte 
gehouden worden, college Joselin 

  

21-7, 12.45 Fatma 
Radio EenVandaag, 

 
 

 
 

Fatma hier, van Radio 

EenVandaag. Vanmiddag maken 

we een item over het 

boerenprotest van morgen. Ik 

ben benieuwd hoe de 

vergaderingen liepen met 

Veiligheidsregio Utrecht over de 

maatregelen op de 

infrastructuur. Ik hoorde van 

  



jouw collega dat ik jou na 12.30 

hierover kan bellen, schikt dat? 

Wil uiterlik 15.00 uur contact 

voor uitzending van 16.00 uur. 

 

 
21-7, 12.50 Peter Huting Is in de buurt, zou graag burg 5 

minuten voor camera willen als 
hij iets te zeggen heeft over 
voorber. 
 
toevoeging vragen 16.00: 
waarom geen trekkers, kunnen 
mensen naar bijv. Ziekenhuis 
bang dat boeren zich niet aan 
afspraken houden? Corona? 

Niet mogelijk; volgende ochtend welt el. In 
Radio M, 7.00 u (burg) 

 

21-7, 14.00 BNR Nieuwsradio 
Jilda Bijboer 

 
 

 Afspraak gemaakt voor 22e 8.00 uur in 
uitzending (burg) 

 

21-7, 18.30 RTL Defensie opgesteld bij RIVM, 
klopt dat 

Ja dat kan, toelichting ihkv veiligheid riwm, net 
als vorige keer 

 

21-7, 22 AD Alg. Vragen over oa handhaven, 
uitwijkmogelijkheden etc. 

  

22-7, 9.20 Omroep Gelderland  zou met trekker 
provincie en gemeente 
binnenrijden. Zou zo zijn 
afgesproken. Klopt dat? 

Niet bekend. Zou in feite niet moeten kunnen  

22-7, 11.35  Telegraaf Over branden. Vraagt of locaties 
kloppen maar voornamelijk of er 
kunstenaars in het gebouw 
aanwezig waren. 

Locaties: ja, kunstenaars: nee  

22-7, 14.03 Josselin Gordijn 
 

Hoe worden aantallen bepaald, 
spelt de drone hierin een rol? 

Tav de aantallenbepaling: om 12.00u ging het 
om ong. 400 voertuigen. Qua drone kan de 
politie je meer vertellen! 

 



22-7, 15.30 RTL    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Farmers Defence Force: landelijke actiedag 22 juli 2020 

Aan: de leden van de driehoek + 

Van: Ambtelijk vooroverleg boerenacties 22 juli 

 

Gevraagde beslissing: 

1. Kennis nemen van het beeld en de laatste informatie 

2. Instemmen met de uitgangspunten en algemene lijn van optreden 

3. Bespreken van de reactie van FDF en de vervolgstappen 

4. Instemmen met de in een WOM-brief op te nemen WOM-voorschriften 

5. Bespreken van de maatregelen op en rondom de demonstratielocatie 

6. Instemmen met de scenario’s en per scenario de lijn van optreden 

7. Kennis nemen van de (politie)inzet op 22 juli 

8. Instemmen met de communicatie-strategie 

9. Instemmen met de afspraken over afstemmings- en 

besluitvormingslijnen tijdens de actiedag. 

 

Ad 1) Beeld en laatste informatie 

- Op vrijdag 17 juli heeft de gemeente de Bilt een kennisgeving van een 

demonstratie ontvangen door FDF. In de beknopte kennisgeving (bijlage 1) staat 

enkel dat de organisator (FDF) graag met de gemeente en veiligheidsregio in 

contact komt over een demonstratie op 22 juli. FDF geeft aan de demonstratie in 

goede orde en samenwerking te willen laten verlopen.  

- Naar aanleiding van de kennisgeving is er meerdermaal contact geweest met de 

organisator.  

- De gemeente de Bilt heeft zich, samen met de driehoek ingespannen om de 

demonstratie te faciliteren door ondermeer mobiliteitsmaatregelen te treffen, 

matrixborden te plaatsen en afspraken te maken over het aantal tractoren, het 

aantal deelnemers en de naleving van de coronamatregelen door de 

demonstranten en hun ordedienst.  

- In eerste instantie heeft FDF aangegeven: 

o FDF geeft aan te begrijpen dat niet op en in de directe nabijheid van het 

RIVM mag worden gedemonstreerd; 

o FDF is akkoord met de Biltse Rading als demonstratielocatie 

-  

 

  

-  

- Het is onduidelijk hoeveel personen willen deelnemen aan de demonstratie. 

Meerdere aan FDF gelieerde actiegroepen (waaronder Agractie) roepen inmiddels 

op deel te nemen aan de demonstratie. 

- De driehoek van De Bilt heeft FDF gevraagd een plan van aanpak op te stellen 

waarin wordt beschreven hoe FDF er zorgt voor draagt dat er sprake zal zijn van 

een ordelijke en veilige demonstratie, met inachtname van de Coronaregels. 

Hierbij is als randvoorwaarde gesteld dat ten minste in het gevraagde plan van 

aanpak opgenomen moet zijn: 
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o De directe omgeving van het RIVM-terrein is een absolute no-go area 

o Er komen niet meer dan 2.000 (tweeduizend) demonstranten op de Biltse 

Rading 

o Er komen niet meer dan 200 (tweehonderd) tractoren/landbouwvoertuigen 

op de Biltse Rading 

o Er wordt gewaarborgd dat er te alle tijde door de demonstranten een 

onderlinge afstand van 1,5m gehouden kan en zal worden. Dit conform de 

geldende noodverordening COVID-19.  

o Er is een door FDF (in nauw overleg met politie) georganiseerde ordedienst 

die de naleving van de coronamaatregelen en randvoorwaarden zeker 

stelt.   

o Uitwerking van verschillende scenario’s en daaropvolgende acties van FDF 

als gestelde voorwaarden in het gedrang (dreigen te) komen. 

- Deadline voor het plan van aanpak is maandag 20 juli 16:00 uur. Na bespreking 

in de driehoek van De Bilt op 20 juli om 15:00 uur is de deadline verlegd naar 

19:00 uur en is contact gelegd met de boeren om hen hier op te attenderen. FDF 

heeft aangegeven voor 19:00 uur te zullen reageren. 

 

Inhoud plan van aanpak 

• FDF heeft in contacten met de politie en gemeente De Bilt op 20 juli aangegeven 

niet bereid te zijn om een plan van aanpak op te stellen. Dit onder vermelding dat 

dit ‘de vorige keer ook niet nodig was’ en tevens dat FDF geen tijd heeft om een 

dergelijk plan op te stellen. 

• FDF geeft aan het onacceptabel te vinden dat slechts 200 landbouwvoertuigen aan 

de demonstratie mogen deelnemen. De organisator gaat er vanuit dat er 500 tot 

750 landbouwvoertuigen op de demonstratie af komen en wil dat de gemeente dit 

faciliteert. FDF is niet bereid om haar achterban op te roepen om maximaal met 

200 landbouwvoertuigen te komen. 

• FDF gaat er vanuit dat er niet meer dan 2000 deelnemers zullen zijn.  

• FDF is niet bereid een ordedienst in te richten, die deelnemers kunnen aanspreken 

indien zij zich niet aan de (Corona)regels houden. Ze willen wel 6/7 personen met 

hesjes in gesprek met de deelnemers laten gaan. 

• FDF is niet bereid te beschrijven hoe zij er zorg voor zal dragen dat de 

Coronamaatregelen worden nageleefd en hiertoe maatregelen te treffen zoals het 

plaatsen van staankruizen op de grond. Wel wil FDF meer luidsprekers plaatsen 

zodat de sprekers en muziek ook op afstand te horen zijn.  

• FDF eist dat een spreker namens het RIVM naar het podium komt. Indien het 

RIVM hier geen gehoor aan geeft zullen de boeren ‘optrekken’ naar het RIVM.  

• FDF eist dat zij gebruik mag maken van snelwegen om van en naar de 

demonstratielocatie te reizen.  

 

 

 

 

Ter vergadering kunnen de politie en gemeente De Bilt een toelichting geven op de 

laatste stand van zaken en informatie. 

Gevraagde beslissing 1: Kennis nemen van het beeld en de laatste informatie 

 



Ad 2) Uitgangspunten  

Onder coördinatie van de NCTV is een handreiking openbare manifestatie opgesteld, 
waarin doelen, uitgangspunten en een algemene lijn van optreden ten aanzien van 
aankomende (boeren)protesten wordt weergegeven (bijlage 2). Dit document wordt 
aangeboden aan de gezagen en kan als richtlijn worden gebruikt bij de voorbereiding op 
het optreden tijdens acties.  

De handleiding treft u aan als bijlage. De handleiding komt grotendeels overeen met de 
reguliere beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen, enkele belangrijke onderdelen uit 
de handleiding zijn: 

• In verband met de opschaling conform art 39 wvr is de voorzitter van de 
veiligheidsregio het gezag ten tijde van demonstraties en bij wanordelijkheden; 

• Zoveel mogelijk faciliteren van openbare manifestaties, waar nodig beperkingen of in 
het uiterste geval een verbod conform de Wom: 

• ter bescherming van de gezondheid; 
• in het belang van het verkeer; 
• ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. 
• Tijdige kennisgeving van een openbare manifestatie door de organisator zodat de 

overheid in staat wordt gesteld maatregelen te treffen.  
• Waar nodig - ook bij ontbreken van (tijdige) kennisgeving - beperkingen opstellen op 

basis van Wom-criteria t.a.v. duur, tijdstip, locatie, aantal, vorm, gebruik van 
(land)bouwvoertuigen of andere middelen die gevaar met zich mee (kunnen) 
brengen, wijze van heen- en terugreis, alcoholgebruik, verhalen financiële schade, 
etc. Een optie is het voor bepaalde tijd en/of locatie verbieden van het bij 
demonstraties inzetten van (land)bouwvoertuigen op wegen in de zin van de 
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare 
plaatsen. 

• Geen blokkades van snelwegen en blokkades van andere wegen die gevaar of een 
onevenredige hinder veroorzaken voor het verkeer (balans tussen grondrecht op 
demonstreren en daaruit voortvloeiende hinder voor het verkeer). 

• Geen blokkades en/of verstoring van voorzieningen en/of logistieke processen die van 
vitaal belang zijn voor het maatschappelijke leven en de publieke gezondheid. 

• Zoveel mogelijk vooraf in gesprek raken en zo lang mogelijk in gesprek blijven met 
de organisatie (voorbeelden gespreksonderwerpen: scenario’s en mogelijke 
consequenties, tolerantiegrenzen, communicatie). 

 
In aanvulling op de uitgangspunten uit de notitie van de NCTV wordt voorgesteld als 
uitgangspunt te hanteren: 
• We werken informatiegestuurd 
• Risicobeheersing in plaats van risico-uitsluiting 
• Tegen strafbare feiten wordt de-escalerend en gefaseerd opgetreden; 
• De Corona-regels (waaronder de 1,5m regel) dienen te allen tijde te worden 

nageleefd (dit wordt vastgelegd in een WOM voorschrift) 
• Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is gegarandeerd 
 
Daarnaast heeft de driehoek van De Bilt op 19 juli de volgende uitgangspunten 
besproken: 

- Het terrein van het RIVM wordt beschermd en is niet toegankelijk voor 
actievoerders (en hun tractoren) 

- Er mogen geen extra vervoersbewegingen- met tractoren - plaatsvinden in de 
kern van De Bilt.  

o Voorstel is dit uitgangspunt te verbreden en ook van toepassingen te 

verklaren op (het oostelijke) gedeelte van de stad Utrecht  



- De demonstratielocatie is slechts bereikbaar via één toegangs/uitvalsweg. Dit 
zodat de toestroom en uitstroom gereguleerd kan worden en minimale impact op 
de mobiliteit in de directe omgeving heeft 

- Er mogen maximaal 2000 personen en 200 tractoren deelnemen aan de 
demonstratie. Dit in verband met de beperkte beschikbare ruimte en de 
voorwaarde dat 1,5m afstand wordt gehouden. 

 
Gevraagde beslissing 2: instemmen met de uitgangspunten 

 
Ad 3) bespreken van de reactie van FDF en de vervolgstappen 

Zoals gezegd weigert FDF een plan van aanpak op te stellen en stelt zij een aantal eisen 
m.b.t. het aantal deelnemende tractoren, gebruik van de snelweg en de bereidheid van 
het RIVM om een spreker te leveren.  

 

Duiding van de door FDF voorgestelde maatregelen: 

• Blijkt uit het plan dat FDF maatregelen treft om te waarborgen dat de Corona-
maatregelen worden nageleefd? 

FDF heeft geweigerd een plan op te leveren op basis waarvan een inschatting kan 

worden gemaakt of afdoende maatregelen worden getroffen ter naleving van de 

Coronamaatregelen.  

Mondeling heeft FDF te kennen gegeven geen ordedienst in te zullen richten. Wel 

zijn er 6/7 boeren die personen kunnen aanspreken die te dicht op elkaar staan. 

FDF treft geen fysieke maatregelen (zoals het plaatsen van kruizen) om te 

bevorderen dat onderling afstand wordt gehouden. 

• Blijkt uit het plan dat FDF beschikt over een goed functionerende ordedienst en is 
duidelijk wat de rollen van de ordedienst zijn? 

Nee, FDF heeft geen plan aangeleverd. Ook in de kennisgeving wordt niet 

gesproken over een ordedienst en de taken die zij vervult.  

• Is FDF bereid om – via de ordedienst – zelf op te treden indien: 

o 1,5m wordt overtreden; 

o Het te druk wordt en hierbij in het uiterste geval mensen oproept om niet 
naar de demo te komen en de demonstratie zelf vroegtijdig beëindigt? 

o Er strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden ontstaan; 

o De voorschriften worden overtreden 

FDF wil niet met en ordedienst werken. 

• Stelt FDF een liaison beschikbaar die in nauw contact staat met de politie? 

FDF wil geen liaison met politie. FDF heeftwel  de bereidheid getoond in 

samenwerking met politie/gemeente vanaf het podium  de aanwezigen op te roepen tot 

afstand houden. 

Bespreekpunt:  Wat betekent deze uitkomst voor de vervolgstappen? 

Ambtelijk zijn een aantal denkrichtingen uitgewerkt: 

1.  
 

  



a.  
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gevraagde beslissing 3: Bespreken van de reactie van FDF en de vervolgstappen. 

 

Ad 4) Instemmen met de in een WOM-brief op te nemen WOM-voorschriften. 

Afhankelijk van besluitvorming op gevraagde beslissing 3 wordt een WOM-brief opgesteld 
en z.s.m. ter ondertekening aangeboden aan de vz VR en BM De Bilt.  

 

Bespreekpunt: Worden de voorschriften vanavond alvast mondeling aan de 

organisator gecommuniceerd.  
 

 

 

Gevraagde beslissing 4: Instemmen met de op te leggen WOM-voorschriften. 

 



Ad 5) Bespreken van  de maatregelen op en rondom de demonstratielocatie 

Het maatregelenplan is nog niet op schrift gereed. Tijdens de driehoek+ kunnen politie 
en gemeente desgewenst een mondelinge toelichting geven.  
 

 

 
   
 

Ad 6) Instemmen met de scenario’s en per scenario de lijn van optreden 

Gelet op voorgaande wordt voorgesteld onderstaande scenario’s uit te werken. U treft de 
eerste uitwerking van de scenario’s inclusief enkele bespreekpunten aan als bijlage 3. 

 

Scenario’s 1,2,3,4,5,6 zijn niet relevant indien wordt besloten tot een verbod.  

 

1. Demonstratie verloopt ordelijk en veilig 

2. Personen binnen demonstratie houden zich niet aan 1,5m regel 

3. Demonstratielocatie raakt vol, er zijn nog demonstranten (al dan niet met 
tractoren) onderweg naar de demolocatie 

4. Strafbare gedragingen in de demonstratie 

5. Dreigende blokkade en/of bezetting RIVM 

6. Vroegtijdig beëindigen demonstratie 

7. Aanwezigheid van personen die deel willen nemen aan verboden demonstratie 

8. Spontane protestvorm elders 

9. Politie beschikt over informatie in dagen voorafgaand dat specifieke 
groepen/individuen tot doel hebben om strafbare feiten, wanordelijkheden te 
plegen of uit zijn op een confrontatie met de politie 

10. Blokkade, bijvoorbeeld van een snelweg, distributiecentrum, mediapark, vliegveld, 

etc.  

11. Tractoren rijden over wegen waar zij niet mogen rijden 

12. Handelingskader fysiek verwijderen tractor 

 

Gevraagde beslissing 6: Instemmen met de scenario’s 

 

Ad 7) Kennis nemen van de (politie)inzet op 22 juli 

Mondelinge toelichting door politie.  
 

 

Gevraagde beslissing 7: Kennis nemen van de (politie)inzet op 22 juli 

 



Ad 8) Instemmen met de communicatie-strategie 

Uitgangspunt van communicatie – we communiceren proactief, open en transparant, 
geven regelmatig procesinformatie (wat gebeurt er, wie is waarvoor verantwoordelijk en 
wat en hoe lang gaat dit duren), waar mogelijk met handelingsperspectief.  

We monitoren berichtgeving en sturen in geval van onjuistheid bij.   

(Kern)boodschap – demonstratie is een grondrecht, overheid faciliteert, FDF 
verantwoordelijk voor ordelijke en veilige demo met inachtname van de coronaregels. We 
hebben de organisatie, zoals gebruikelijk bij een demonstratie, gevraagd aan te geven 
hoe zij voor een ordelijk verloop zorgen. FDF moet een plan opstellen waarin staat 
beschreven welke maatregelen zij treft. Op basis daarvan vindt besluitvorming plaats of 
en onder welke voorwaarden de demonstratie doorgang kan vinden. Als de organisator 
geen goed plan heeft kan dit betekenen dat de demonstratie niet of slechts met 
beperkingen plaats kan vinden. 

Wanneer de demonstratie niet ordelijk en veilig verloopt en de coronaregels niet in acht 
worden genomen, wordt er opgetreden (zie punt 2 uitgangspunten).  

De kernboodschap wordt aangepast op basis van besluitvorming in de driehoek+ 

Wie communiceert waarover - de voorzitter van de veiligheidsregio (bevoegd gezag) 
communiceert over alle besluitvorming rond de demonstratie via de media en de 
communicatiekanalen van de Veiligheidsregio Utrecht. De gemeente De Bilt 
communiceert over de besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio en met 
bewoners en gemeenteraad over alle gevolgen daarvan binnen de gemeenten zoals de 
bereikbaarheid en verkeersmaatregelen via de media, brief aan de gemeenteraad, een 
liveblog, bewonersbrief et cetera. De politie/OM communiceren over (eventuele) 
strafrechtelijke gevolgen. FDF communiceert met achterban als het maximaal aantal 
trekkers/demonstranten voor 75% bereikt is (met advies niet te komen).     

Communicatie gemeente De Bilt, Utrecht, Veiligheidsregio, politie en OM trekken nauw 
samen op in de voorbereiding en ook tijdens de demonstratie.     

Gevraagde beslissing 8: Instemmen met de communicatiestrategie 

  

Ad 9) Instemmen met de afspraken over afstemmings- en besluitvormingslijnen 

tijdens de actiedag. 

 

Het gezag over de openbare orde en inzake de WOM ligt gelet op de opschaling o.b.v. art 
39 wvr bij de voorzitter van de Veiligheidsregio. 

 

Voorgesteld wordt dat een ambtelijke vertegenwoordiging van de driehoek+ woensdag 
fysiek bijeen is, zodat informatie en besluiten vergezeld van een integraal advies snel 
aan het gezag kunnen worden voorgelegd. 

Bespreekpunt: Wilt u als driehoek+ fysiek bijeen komen en zo ja, waar? 

 

Gevraagde beslissing 9: Instemmen met de afspraken over afstemmings- en 

besluitvormingslijnen tijdens de actiedag. 

 

 



In de lokale Driehoek De Bilt van 18 juli om 15:00 is de aangekondigde demonstratie van FDF op 22 

juli 2020 geagendeerd. De driehoek heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd. 

================================================================================== 

 

De driehoek vraagt FDF om deze voorwaarden te verwerken in een eenduidig plan van aanpak en dit 

plan van aanpak uiterlijk maandag 20 juli om 16:00 aan te bieden aan de driehoek.  

 

Randvoorwaarden die ten minste in het gevraagde plan van aanpak worden opgenomen zijn: 

- De directe omgeving van het RIVM-terrein is een absolute no-go area 

- Er komen niet meer dan 2.000 (tweeduizend) demonstranten op de Biltse Rading 

- Er komen niet meer dan 200 (tweehonderd) tractoren/landbouwvoertuigen op de Biltse 

Rading 

- Er wordt gewaarborgd dat er te alle tijde door de demonstranten een onderlinge afstand van 

1,5m gehouden kan en zal worden. Dit conform de geldende noodverordening COVID-19.  

- Er is een door FDF (in nauw overleg met politie) georganiseerde ordedienst die de naleving 

van de coronamaatregelen en randvoorwaarden zeker stelt.   

- Uitwerking van verschillende scenario’s en daaropvolgende acties van FDF als gestelde 

voorwaarden in het gedrang (dreigen te) komen. 

 

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid of wel of niet mogelijk is om met tractoren op de snelweg 

te rijden, dit wordt op een later moment duidelijk en medegedeeld.  

In aanvulling geeft de driehoek aan FDF in overweging mee dat het bespreekbaar is de 200 tractoren 

op een eerder moment op dinsdag al te plaatsen zodat de toestroom soepeler kan verlopen.  

 

De driehoek zal dit plan van aanpak beoordelen en een advies geven aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Die zal uiteindelijk een oordeel geven. 
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Verslag lokale telefonische driehoek zondag 19 juli 12:00 

 

Ingebeld: 

Burgemeester Potters, , ,  

--------------------------- 

 

BM Potters opent de vergadering. Tussen OOV de Bilt en OOV Utrecht zijn afspraken gemaakt over 

samen optrekken mbt WOM-brief, noodverordeningen, oplegnotitie/advies op plan van aanpak FDF 

voor bespreking in driehoek. Afspraak om formele stukken zoveel mogelijk door beide 

burgemeesters te laten tekenen. Daarbij duidelijke afspraak gemaakt om ook dhr.  in zijn 

adviserende rol vanuit de VRU mee te nemen.  

BM Potters geeft aan dat er met FDF voorwaarden gedeeld zijn en om een pva gevraagd is. 

Daarnaast geeft hij aan niet gerust te zijn door de mogelijkheid dat er een onbeheersbare situatie 

ontstaat in de kern De Bilt en rond RIVM. Dat heeft onder meer te maken met het wel/niet mogen 

gebruiken van de snelweg door de boeren. Het gebruiken van de snelweg lijkt bijna 

randvoorwaardelijk te zijn. Hr  onderschrijft dit en stelt dat het niet kunnen gebruiken van 

de snelweg de casus zeer ingewikkeld maakt. 

Hr.  meldt dat er geen tractoren op de snelweg mogen en dat dat het uitgangspunt van politie 

is en deze haar wettelijke taak moet uitvoeren. Wat niet wegneemt dat de politie de demo ook 

ordentelijk wil laten verlopen. Hij doet de suggestie om met de boeren in gesprek te gaan over het 

verminderen van het maximum aantal landbouwvoertuigen, daarmee kunnen de boeren ook een 

statement maken. Misschien willen ze met 20 of 30 tractoren komen.  

BM Potters geeft aan dat ook bij een afgesproken maximum (tussen 1 en 200) er onverhoopt veel 

meer kunnen komen en het terrein op willen, kunnen de ordedienst van FDF en politie dat aan? Dat 

is een reëel risico, we moeten de verkeersstromen goed kunnen reguleren, vandaar dat het 

belangrijk is om één in- en uitgang te realiseren.  

Hr de Kruijk stelt dat de driehoek in het bericht aan FDF onder meer een maximum van 200 

landbouwvoertuigen heeft opgelegd. Als er signalen zijn dat er toch meer komen en we voorzien dat 

we deze stromen over het onderliggend wegennet niet kunnen reguleren zullen we in contact met de 

voorzitter van de veiligheidsregio moeten om de demo te verbieden. Hij vult aan dat vult aan dat de 

boeren onberekenbaarder lijken, het draagvlak daalt en de kans op escalatie toeneemt. 

BM concludeert: 

- Vasthouden aan maximaal 200 landbouwvoertuigen, maar als dat aantal omlaag gaat dat dat 

prettig is. Politie en gemeente voeren hierover de onderhandeling met FDF  

- Één in- en uitgang om een poortfunctie te realiseren 

- Geen landbouwvoertuigen door de bebouwde kom van De Bilt 

- De afweging wel/niet met landbouwvoertuigen op de snelweg is aan de politie, het is echter 

zeer belangrijk dat de politie een positief advies kan geven aangaande het verloop van de 

demonstratie 

- Cruciaal is dat het oordeel van de driehoek en dhr den Oudsten over het Plan van Aanpak 

van FDF én het oordeel van de politie over het goed kunnen afhandelen, geleiden en stoppen 
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van de verkeersstromen positief is. Als dit onvoldoende zekerheid biedt moeten we 

overwegen in overleg met dhr den Oudsten de demo te (laten) verbieden. Wat mogelijk ook 

weer een risico meebrengt gezien de onberekenbaarheid van de demonstranten. 

Vanwege de boosheid bij boeren, de neerwaartse spiraal qua vredelievendheid en  

 stelt  voor  

. BM Potters onderschrijft dit en geeft aan dat gemeente en RIVM hun best doen op en rond 

het RIVM terrein . De 

heer  geeft aan dat er morgen door hoofd handhaven en beveiligen contact is met RIVM en 

gemeente en stelt dat . We weten pas 

maandagavond hoe de situatie er daadwerkelijk uit ziet. De noodzakelijkheid van  

is daarom op dit moment niet te beoordelen. De driehoek is het daarmee eens en de heer Potters 

concludeert dat er al wel  zodat de lijnen in elk geval 

gelegd zijn en dat er, wanneer onverhoopt nodig, maandagavond sneller geschakeld kan worden. 

Afspraak om deze werkwijze ook met Utrecht te delen.  

Dhr  benadrukt de noodzaak van het volgen van de corona-afstandsregels. Daar is in deze 

driehoek niet veel over gesproken; maar het is wel een zeer belangrijke randvoorwaarde. Ook voor 

de voorzitter van de veiligheidsregio. Dhr  geeft aan dat dat vooral in het PVA van FDF terug 

zal moeten komen en dat FDF de driehoek en dhr den Oudsten genoeg vertrouwen moet geven. 

Daarnaast doet hij de suggestie om bovenop de maatregelen die FDF neemt ook vanuit de overheid 

op het terrein en vooral bij de ingang tekstkar(ren) te plaatsen waarop onverhoopt niet aangemelde 

of niet door FDF geïnformeerde personen alsnóg op de 1,5m maatregel gewezen worden vanuit de 

overheid. De driehoek is het hiermee eens en dit wordt uitgezet.  

De driehoek spreekt af dat het besprokene met VRU en OOV Utrecht gedeeld wordt.  

 

Afspraken (deels ook in voorgaande tekst): 

Politie legt contact met rivm 

 

 brengt OOV Utrecht en VRU op de hoogte van de inhoud van deze driehoek (gedaan) 

 koppelt  (politie) en  (gemeente) mbt de onderhandelingen met FDF 

en geeft hen resultaten vanuit deze driehoek mee. (gedaan) 

 zet verzoek tekstkarren uit, te beginnen bij contact met provincie. (staat uit) 

  (gedaan) 

 

Planning: 

Maandag 15:00 telefonische driehoek (OM/politie/BM) 

Maandag 20:00 digitale driehoek (bespreken bevindingen politie en pva van FDF) (Met vanuit OM 

) 

Maandag later op avond: contact tussen BM Potters en BM den Oudsten obv uitkomst lokale 

driehoek 



Dinsdag 15:00 Fysieke driehoek plus RIVM (en eventueel BM den Oudsten in de Bilt) 

 

 

Aanvulling  per mail: , ik lees in het beslag onvoldoende terug dat we ook het 

scenario hebben besproken van slechts 1 tractor op een dieplader als symbool voor de boeren . Dat 

was in de scenario’s ook een optie die die politie zou meenemen. Groet  
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Van:

Verzonden: maandag 20 juli 2020 12:17

Aan:

CC: ; 

Onderwerp: Bericht aan de raad 

Urgentie: Hoog

Goedemiddag , 
 
Zou jij dit bericht aan de raadsleden willen sturen? Het is afgestemd met de burgemeester. 
 
Dank en groeten  
 
--- 
 
Onderwerp: Beheersing maatschappelijke impact aangekondigde demonstratie FDF 22 juli 2020 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Opnieuw hebben boeren, verenigd in Farmers Defence Force (FDF), aangekondigd om tijdens de landelijke actiedag 
op woensdag 22 juli te willen demonstreren in de gemeente De Bilt. Zij willen bij het RIVM aandacht vragen voor 
onder meer de in hun ogen onjuiste meetmethode van stikstof en de veevoermaatregel.  
 
Zoals ik u ook in oktober vorig jaar schreef; het recht op demonstreren is een groot goed. Het is aan de burgemeester 
om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Daarmee zien wij ons – gemeente De Bilt, Veiligheidsregio 
Utrecht, buurgemeente Utrecht, politie, Provincie Utrecht en ondersteunende (hulp)diensten – voor de taak gesteld 
om de impact van de demonstratie en de verkeersstromen op onze samenleving zoveel mogelijk te beperken. Van 
belang is ons te realiseren dat FDF als organisator van de demonstratie een zeer grote verantwoordelijkheid draagt 
voor het welslagen van de demonstratie.  
 
Er is een GRIP4 situatie van kracht in verband met de covid-19 noodverordening. Daarom vraagt mijn optreden 
nauwkeurige afstemming met mijn ambtsgenoot en voorzitter van de veiligheidsregio; de heer Den Oudsten. 
Uiteraard ben ik doorlopend met hem in contact over het effectief inzetten van onze beider bevoegdheden. 
Complicerende factor is de geldende noodverordening die maakt dat de maatregelen, waaronder de 1,5m 
afstandseis, te allen tijde opgevolgd moeten worden door de demonstranten. Wij doen ons uiterste best deze 
demonstratie in een constructief contact met FDF doorgang te kunnen laten vinden en ordentelijk te laten verlopen. 
 
Nadat Farmers Defence Force afgelopen vrijdag de demonstratie bij ons aankondigde, heb ik mij met mijn 
beleidsteam een eerste beeld gevormd. Daarna heb ik de lokale driehoek uitgenodigd om het eerste beeld samen 
met de politie en de officier van justitie aan te scherpen. Er zijn scenario’s in beeld gebracht, waarbij een van de 
uitgangspunten is dat vitale processen bij het RIVM en de andere bedrijven op het USP Bilthoven doorgang vinden. 
Wij kijken dan ook naar de Biltse Rading als demonstratielocatie, dit is ook de wens van FDF. 
 
Onze veiligheidspartners en onze eigen organisatie zijn de komende dagen 24/7 stand-by om te kunnen inspelen op 
zich veranderende omstandigheden. Het Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Utrecht bereidt zich 
voor op de multidisciplinaire afstemming van de diensten. Ik geef daarbij volledig samenwerking aan andere 
overheden en diensten en ervaar die ook van hen. Bereikbaarheid van alle locaties in onze gemeente voor de 
hulpdiensten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een eventuele demonstratie in onze gemeente zal niet zonder 
enige (verkeers)hinder passeren. Net als tijdens de demonstratie in oktober vorig jaar zullen wij daarover tijdig en 
goed met onze inwoners communiceren. Met het oog op de ontsluiting van het verkeer op de dag van de 
demonstratie in Bilthoven geven wij onze inwoners en bedrijven een helder handelingsperspectief. 
 
Ik vraag uw begrip ervoor, dat ik in deze preparatieve fase niet verder op details kan ingaan; daarover zijn wij met 
onze partners, het RIVM en Farmers Defence Force nog volop in overleg. Op korte termijn verwacht ik u te kunnen 
informeren over de gemaakte afspraken en de maatregelen, die wij zullen (laten) nemen om de eventuele 
demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Sjoerd Potters, 
burgemeester 
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Van: DBT-Raadsgriffie

Verzonden: maandag 20 juli 2020 12:45

Aan: Gr Raadsleden

CC: ; 

Onderwerp: bericht burgemeester beheersing maatschappelijke impact aangekondigde 

demonstratie FDF 22 juli 2020

Urgentie: Hoog

Beste raads- en commissieleden, 

 

Onderstaand een bericht van de burgemeester inzake de aangekondigde demonstratie van boeren op 22 juli. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 
Geachte leden van de raad, 
 
Opnieuw hebben boeren, verenigd in Farmers Defence Force (FDF), aangekondigd om tijdens de landelijke actiedag 
op woensdag 22 juli te willen demonstreren in de gemeente De Bilt. Zij willen bij het RIVM aandacht vragen voor 
onder meer de in hun ogen onjuiste meetmethode van stikstof en de veevoermaatregel.  
 
Zoals ik u ook in oktober vorig jaar schreef; het recht op demonstreren is een groot goed. Het is aan de burgemeester 
om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Daarmee zien wij ons – gemeente De Bilt, Veiligheidsregio 
Utrecht, buurgemeente Utrecht, politie, Provincie Utrecht en ondersteunende (hulp)diensten – voor de taak gesteld 
om de impact van de demonstratie en de verkeersstromen op onze samenleving zoveel mogelijk te beperken. Van 
belang is ons te realiseren dat FDF als organisator van de demonstratie een zeer grote verantwoordelijkheid draagt 
voor het welslagen van de demonstratie.  
 
Er is een GRIP4 situatie van kracht in verband met de covid-19 noodverordening. Daarom vraagt mijn optreden 
nauwkeurige afstemming met mijn ambtsgenoot en voorzitter van de veiligheidsregio; de heer Den Oudsten. 
Uiteraard ben ik doorlopend met hem in contact over het effectief inzetten van onze beider bevoegdheden. 
Complicerende factor is de geldende noodverordening die maakt dat de maatregelen, waaronder de 1,5m 
afstandseis, te allen tijde opgevolgd moeten worden door de demonstranten. Wij doen ons uiterste best deze 
demonstratie in een constructief contact met FDF doorgang te kunnen laten vinden en ordentelijk te laten verlopen. 
 
Nadat Farmers Defence Force afgelopen vrijdag de demonstratie bij ons aankondigde, heb ik mij met mijn 
beleidsteam een eerste beeld gevormd. Daarna heb ik de lokale driehoek uitgenodigd om het eerste beeld samen 
met de politie en de officier van justitie aan te scherpen. Er zijn scenario’s in beeld gebracht, waarbij een van de 
uitgangspunten is dat vitale processen bij het RIVM en de andere bedrijven op het USP Bilthoven doorgang vinden. 
Wij kijken dan ook naar de Biltse Rading als demonstratielocatie, dit is ook de wens van FDF. 
 
Onze veiligheidspartners en onze eigen organisatie zijn de komende dagen 24/7 stand-by om te kunnen inspelen op 
zich veranderende omstandigheden. Het Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Utrecht bereidt zich 
voor op de multidisciplinaire afstemming van de diensten. Ik geef daarbij volledig samenwerking aan andere 
overheden en diensten en ervaar die ook van hen. Bereikbaarheid van alle locaties in onze gemeente voor de 
hulpdiensten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een eventuele demonstratie in onze gemeente zal niet zonder 
enige (verkeers)hinder passeren. Net als tijdens de demonstratie in oktober vorig jaar zullen wij daarover tijdig en 
goed met onze inwoners communiceren. Met het oog op de ontsluiting van het verkeer op de dag van de 
demonstratie in Bilthoven geven wij onze inwoners en bedrijven een helder handelingsperspectief. 
 
Ik vraag uw begrip ervoor, dat ik in deze preparatieve fase niet verder op details kan ingaan; daarover zijn wij met 
onze partners, het RIVM en Farmers Defence Force nog volop in overleg. Op korte termijn verwacht ik u te kunnen 
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informeren over de gemaakte afspraken en de maatregelen, die wij zullen (laten) nemen om de eventuele 
demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sjoerd Potters, 
burgemeester 
 



AANLEIDING :  Aangekondigd boerenprotest woensdag 22 juli 2020 

DATUM :  maandag 20 juli 2020 

BETREFT : GESPREKSVERSLAG tussen FDF, politie en gemeente DB 

Deelnemers telefonisch overleg:  

FDF   : Jos Ubels 

Politie MNL  :  en  

Gemeente De Bilt :   

RIVM 

16.45 uur: mededeling aan Jos dat er geen spreker van RIVM komt. 

Reactie Jos is dat de boeren dan maar naar het RIVM moeten gaan. Het hoort bij de taak van het 

RIVM dat het reageert op mediaberichten. Vreemd dat het RIVM dit niet wil en moet niet raar 

opkijken dat er een reactie van hen wordt verwacht. 

RIVM heeft zich eerder niet aan de afspraak gehouden (DG is eerder weggegaan bij de demo in 

oktober dan afgesproken). 

Voor FDF is het geen optie dat het RIVM niet komt.  

Er wordt aangegeven dat de DG zich onveilig voelde in oktober, is voor FDF “jammer dan, wij hebben 

hem niet aangeraakt en niets aangedaan”. 

FDF wil optoeren naar het RIVM, ook al zijn de consequenties duidelijk. 

“Wij zorgen voor veiligheid met verkeersregelaars, roepen op om met minder trekkers te komen en 

nemen allerlei andere maatregelen. Wij zijn meewerkend, het RIVM niet en dat is onacceptabel voor 

ons. RIVM moet uitleggen waarom er met 2 maten wordt gemeten”. 

 

SNELWEGEN 

Mededeling dat er geen trekkers over de snelweg mogen komen en dat er maximaal 200 trekkers 

mogen komen. 

Het recht op demonstreren is groot, maar er zitten wel voorwaarden aan vast. 

Over de snelweg betekent aanhoudingen, mogelijk inbeslagname trekkers (met alle gevolgen van 

dien voor de bedrijfsvoering van de boeren) en mogelijk juridische gevolgen. 

Deze demo is echt anders dan de vorige keer. 

 

16:55 Gesprek onderbroken, geen contact meer met Jos. 

HERVATTING GESPREK 

17.10 uur: vervolg gesprek, Jos heeft zijn teleurstelling en ongenoegen geuit aan en .  

werd daarna ingebeld. 

Jos geeft aan dat FDF altijd meewerkend en goed georganiseerd is geweest, voelt nu alleen maar 

tegengas. 
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Hij heeft afgelopen vrijdag om het opzetten van een appgroep gevraagd, evenals om facilitaire 

ondersteuning. Zegt op beide verzoeken geen reactie te hebben gekregen. 

“Wij doen alles maar krijgen geen medewerking, dan moeten we maar ongeorganiseerd gaan 

demonstreren”. 

 

Reactie vanuit gemeente: Er is meerdere keren met elkaar telefonisch gesproken en verzocht om een 

reactie, per mail. Er is geen gehoor gegeven aan het verzoek een plan van aanpak/draaiboek in te 

dienen. FDF vindt dit een flauwe reactie. 

 

INZET FDF 

FDF heeft veel geld gestopt in het organiseren van een geluidsinstallatie voor a.s. woensdag. 

Jos wordt aangegeven dat door Covid-19 er geen herhaling kan plaatsvinden van de demo in oktober. 

Reactie: “waarom mag er dan wel 5000 man op de Dam staan in Amsterdam waarbij de 

burgemeester van Amsterdam aanwezig was zonder mondkapje?” 

 

gemeente: Demo in oktober was geweldig, goede samenwerking, geen problemen. Gemeente en 

handhavingspartners willen faciliteren en ondersteunen, MAAR iedereen, niemand uitgezonderd 

heeft te maken met COVID-19.  Moet nu kleiner maar kan nog steeds een succes worden.  

 

Jos noemt als tegenargument een factuur van € 30.000,00 waarvan hij al weet dat die onterecht is 

verstuurd aan FDF. Gemeente geeft aan dat daar al over gesproken is, Jos beaamde dit.  

Geeft aan met het bestuur te gaan overleggen, overweegt als FDF de handen ervan af te trekken, 

met als gevolg ongeorganiseerde demonstranten. 

Politie/gemeente: Jos  wordt nogmaals aangegeven dat er een demo mogelijk is, onder de 

voorwaarden die eerder zijn gesteld. 

Wat kan FDF nog doen vóór 19.15 uur vanavond om groen licht te kunnen krijgen voor de demo: 

Op papier “plan van aanpak” indienen, alleen de demo aankondigen zoals vrijdag is gedaan is niet 

voldoende voor de driehoek en VRU. 

Jos gaat in overleg met zijn bestuur,  

 

 

Afsluitend:  

- FDF reageert vandaag nog rond 19:00 uur  

- l en  hebben contact met Jos.  

 



 

Pagina 

1 

Beslispunten driehoek-plus boerenprotest 22 juli de 

Bilt 
 

Maandag 20 juli 

20.00 uur 

Gemeentehuis de Bilt 

 

Beslispunten 

Er is tijdens het driehoek-plus overleg gesproken over twee scenario’s waarvan we uitgaan, te 

weten: 

1. Een verbod op landbouwvoertuigen in relatie tot demonstraties (conform voorbeeld 

Noord-Nederland) 

2. Een algeheel verbod van de demonstratie 

 

Uitgangspunten die de driehoek-plus in neemt: 

• Er zal een verbod op landbouwvoertuigen afgekondigd worden voor de duur van 48 uur. 

• We staan toe dat er 2.000 personen aanwezig kunnen zijn bij de demonstratie, mits de 

organisatie (FDF) komt met een plan hoe ze de veiligheid en COVID-19 richtlijnen 

kunnen borgen. Lukt dat niet, dan is een algeheel verbod een reële optie.  

 

Handelingskader / genomen besluiten tijdens overleg driehoek-plus: 

1. WOM-brief wordt voor de driehoek-plus van dinsdag 21 juli 11.00 uur voorbereid dat er 

niet demonstratief met landbouwvoertuigen gereden mag worden. Verbod op 

landbouwvoertuigen gaat morgen 21 juli in en zal voor 48 uur gelden.  

a. Uiterlijk 12.00 uur treden we naar buiten toe.  

b. De volgende producten worden voor dinsdag 21 juli 11.00 uur voorbereid: 

i. WOM-besluit in briefvorm met schriftelijke voorwaarden richting FDF 

ii. Persbericht 

iii. Tijdslijn wie wanneer wat moet weten 

2. Voorwaarden voor FDF worden beschreven waaraan zij zich aan moeten voldoen, onder 

andere om de demonstratie COVID-proof te laten plaatsvinden. 

3. Om 17.00 uur willen we een antwoord van FDF. Indien er niet aan de voorwaarden wordt 

voldaan is dat een reden om de demonstratie in zijn geheel te verbieden.  
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Maatregelenpakket 
bescherming RIVM gereed en 

inzetbaar

Vooraankondiging 
voorgenomen besluit 

tractorverbod gedeeld onder 
embargo

Veiligheidsregio G&V en 
Flevoland (Dhr. Den 

Oudsten)

RIVM (Dhr. Potters)

Korpsleiding Politie (Dhr. 
Van Bree)

College van PG’s (  
)

WOM-brief beschikbaar voor 
besluitvorming

Actieplan FDF demonstratie RIVM op 22 juli

Randvoorwaarden Fase 1: communicatie tractorenverbod Fase 2: Beoordeling van Plan van Aanpak Farmers Defense Force Fase 3: Demonstratie

21 juli 11.00 - 12.00 uur: 
Besluitvorming in Driehoek+ 

aangaande tractorverbod 
o.b.v. WOM

Communicatie richting 
FDF

Communicatie richting 
overige 

Veiligheidsregio’s

Landelijk handelingskader 
politie beschikbaar

Landelijk handelingskader 
Veiligheidsregio’s beschikbaar

Landelijk handelingskader 
Openbaar Ministerie 

beschikbaar

Communicatie richting 
politie-eenheden

Communicatie richting 
arrondissementsparkett
en Openbaar Ministerie

Deadline 21 juli 17.00 
uur: Al dan niet 

aanleveren PvA door 
FDF

PvA aangeleverd door 
FDF binnen de deadline

Geen PvA aangeleverd 
door FDF of PvA 

aangeleverd na verloop 
van de deadline

Beoordeling van PFP 
door Driehoek

PvA voldoende kwaliteit 

 voldoende 
vertrouwen in Driehoek

PvA onvoldoende 

kwaliteit  
onvoldoende  

vertrouwen in Driehoek

Demonstratie kan 
doorgang hebben

Verbod 
demonstratie

Preparatie op 
tegenreacties 
tractorverbod

Optreden tegen 
overtreding WOM of 

andere strafbare feiten

Preparatie op 
tegenreacties 
demonstratie-

verbod

Rubricering: DEP vertrouwelijk / Politie intern
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Onderwerp  Algemene beleidsuitgangspunten, tolerantiegrenzen en handhavingsbeleid  
 Actiedag FDF 22 juli 2020 

Ten behoeve van  Bestuurlijke afstemming Veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi en Vechtstreek & Flevoland  
 

Inleiding 

In deze notitie zijn de algemene beleidsuitgangspunten, de tolerantiegrenzen, de bepa-
lingen ten aanzien van geweldsaanwending en het handhavingsbeleid opgenomen voor de 
politiële inzet op woensdag 22 juli 2020.  
 
De inhoud van deze presentatie is gebaseerd op de volgende kaders die van toepassing 
zijn op het politie-optreden: 
 Handreiking Openbare manifestaties zomer 2020 (NCTV) 
 Handelingskader Zomerdemonstraties 2020 (politie intern/OM) 
 
 
Opdracht en doelstelling  

De eenheidsleiding van de politie Midden-Nederland heeft besloten tot  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Algemene beleidsuitgangspunten 

De hoofdtaak van de politie met betrekking tot de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid bestaat uit het tijdig zichtbaar, preventief aanwezig zijn en het vroegtijdig 
optreden tegen personen of groepen personen, die kennelijk voornemens zijn de openbare 
orde te verstoren. Overeenkomstig het landelijk handelingskader zijn hiertoe de volgende 
algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd: 
 De politie is belast met het handhaven van de openbare orde, de rechtsorde en 

verkeersveiligheid en bij eventuele verstoring, het zo spoedig mogelijk herstellen 
hiervan.  

 De politie treedt eenduidig en professioneel op. 
 De politie waarborgt neutraliteit in haar handelen (conform artikel 1 - Allen die zich in 

Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld). 
 Er wordt ruimte geboden aan de rechten genoemd in artikel 7 (vrijheid van menings-

uiting) en artikel 9 (recht tot vergadering en betoging) van de Grondwet. 

  Notitie 
   

Organisatieonderdeel  Eenheid Midden-Nederland 
 

 
Behandeld door    

Functie   
Telefoon  0900 - 8844 

Status  definitief 
Datum  20 juli 2020 

Bijlage(n)  0 
Pagina  1/4 

Aan: 
 Voorzitters Veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi en 

Vechtstreek & Flevoland 
 Leden lokale (gezags)driehoeken binnen 

eenheid Midden-Nederland 
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2020 
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 Het demonstratierecht wordt eerbiedigt en emoties worden gekanaliseerd, waarbij de 

impact op de openbare orde & veiligheid en mobiliteit wordt beperkt. 
 Indien er sprake is van al dan niet aangemelde demonstratieve uitingen of acties van 

boeren en zij een beroep doen op de Wet Openbare Manifestaties is het aan de 
burgemeester om te beslissen of daar beperkingen aan worden gesteld of een verbod 
ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden (art. 2 en 5 WOM). 

 De politie-inzet is gericht op een veilig en ordelijk verloop van een demonstratie/ 
manifestatie. 

 We handhaven de openbare orde, de rechtsorde en de verkeersveiligheid bij 
verstoringen.  

 We treden op bij overtreding van wet- en regelgeving.  
 We zorgen dat mogelijke verstoring van maatschappelijk en economisch verkeer van 

particulieren, bedrijven en instellingen zo klein mogelijk blijft.  
 

 
  

  
 

  
 

 
 

 
 

 

Tolerantiegrenzen 

Onder tolerantiegrenzen worden verstaan de vooraf vastgestelde grenzen aan het gedrag 
van personen en de daaraan gekoppelde instructies voor het politieoptreden. De 
tolerantiegrenzen vloeien voort uit de beleidsuitgangspunten en zijn de vertaling van het 
geformuleerde beleid in een instructie voor het politieoptreden. Gegeven de beschikbare 
informatie kunnen, gelet op de omstandigheden, aanvullende afspraken gemaakt worden 
voor een specifieke gebeurtenis. Politieoptreden vindt altijd plaats onder verantwoordelijk-
heid van het (lokale) bevoegd gezag. Voor de medewerkers op straat is de instructie voor 
politieoptreden geconcretiseerd in een handelingsperspectief dat directief is voorge-
schreven en tijdens een operationele briefing wordt toegelicht.  
 
Uitgaande van de beleidsuitgangspunten is politieoptreden geboden indien sprake is van 
feiten, dan wel bij gedragingen of uitingen, die aanleiding geven voor het verstoren van de 
openbare orde, het democratisch proces dan wel de veiligheid van personen. Er wordt 
daadwerkelijk handhavend opgetreden bij de volgende feiten en gedragingen: 
  

  
  

 
  

   
   
   
   
  

 
  

  
  



 
 
 
 
 
 

Datum  20 juli 2020 
Onderwerp  Algemene beleidsuitgangspunten, 

tolerantiegrenzen en handhavings-
beleid  Actiedag FDF 22 juli 
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Kader van het politieoptreden 

De politie bejegent het publiek met een hoge mate van professionaliteit en een correct, 
rustig en vriendelijk optreden in houding en gedrag. Dit vertaalt zich in: 
 
Dienstbaar en alert (detecteren): 
 De politie is voor iedereen en stelt zich vriendelijk, duidelijk, neutraal en respectvol op. 

Personen en partijen die hun mening willen uiten worden met respect benaderd en 
behandeld. 

 Mensen die hun mening willen uiten dienen hierbij binnen de grenzen van de wet en de 
aanwijzingen van de burgemeester te blijven. 

 De politie-inzet rondom manifestaties/demonstraties is er primair op gericht om deze 
zo goed mogelijk te laten verlopen. De opstelling van de politie is altijd neutraal. 

 
De-escaleren: 

 
 
 
 

 
 

Optreden: 
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Professionaliteit met empathie 
Van de politie wordt professionaliteit verwacht in bejegening en handhaving.  

 
 
 
 

 
 
Omgang met de pers 
 We erkennen de rol van de media en treden hierin zoveel als mogelijk faciliterend op, met 

inachtneming van onze veiligheid en die van de leden van de media. 
 De politie laat zich individueel op social media in geen geval uit over de inzet (geldt 

zowel voor, tijdens als na de inzet). 
 Politieambtenaren zijn zich bewust van gevolgen van handelen op publiek en media.  
 
 
Geweldsaanwending 

Het aanwenden van geweld door de politie geschiedt in overeenstemming met het 
bepaalde in de Politiewet 2012 en de Ambtsinstructie Politie.  

 
 

 

Optreden in groepsverband  
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Geachte voorzitters en HoofdOfficier van Justitie, 
 
Ten behoeve van de landelijke actiedag die wordt georganiseerd op woensdag  
22 juli 2020 is binnen de politie-eenheid Midden-Nederland  

 
 

om zich te preparen op en uitvoering te geven aan 
de politie-inzet op de actiedag. 
Middels dit schrijven informeren wij u over de beleiduitgangspunten en 
tolerantiegrenzen die de politie in haar optreden hanteert. 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 
Beleiduitgangspunten en tolerantiegrenzen 

Het optreden van de politie geschiedt vanzelfsprekend onder gezag van het bevoegd 
gezag. Door het NCTV zijn beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen opgesteld als 
handreiking voor alle gezagen in het land. In de bijlage treft u deze, aangevuld met 
intern en met het OM afgestemde kaders voor ons politie-optreden. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van het document nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot  

 waarvan de contactgegevens hiernaast vermeld staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob van Bree 
Plaatsvervangend Politiechef Eenheid Midden-Nederland 

Onderwerp 

Actiedag FDF 20 juli 2020 

Organisatieonderdeel  
Midden-Nederland 

 
 

 
 
Behandeld door  

 
 
Functie 

 
 

 
Telefoon 

 
 
E-mail 

 
 
Ons kenmerk 
- 
 
Uw kenmerk 
- 
 
In afschrift aan 
- 
 
Datum 

21 juli 2020 
 
Bijlage(n) 
1 
 
Pagina  

1 
 

Aan: 
 Voorzitters Veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi 

en Vechtstreek & Flevoland 
 Hoofdofficier van Justitie 

arrondissementsparket Midden-Nederland 
 
 
 

 
 
 
 
www.politie.nl  
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Beslispunten driehoek-plus boerenprotest 22 juli de 

Bilt 
 

Dinsdag 21 juli 

11.00 uur 

Gemeentehuis de Bilt 

 

Beslispunten 

Er is tijdens het driehoek-plus overleg gesproken over twee scenario’s waarvan we uitgaan, te 

weten: 

1. Een verbod op landbouwvoertuigen in relatie tot demonstraties (conform voorbeeld 

Noord-Nederland) 

2. Een algeheel verbod van de demonstratie 

 

Uitgangspunten die de driehoek-plus op 20 juli al ingenomen heeft: 

• Er zal een verbod op landbouwvoertuigen afgekondigd worden voor de duur van 48 uur. 

• We staan toe dat er 2.000 personen aanwezig kunnen zijn bij de demonstratie, mits de 

organisatie (FDF) komt met een plan hoe ze de veiligheid en COVID-19 richtlijnen 

kunnen borgen. Lukt dat niet, dan is een algeheel verbod een optie.  

 

De WOM-brief en het persbericht zijn in dit overleg nadrukkelijk behandeld. De volgende 

besluiten zijn genomen tijdens het overleg: 

 

Genomen besluiten tijdens overleg driehoek-plus: 

1. WOM-besluit wordt verzonden en gepubliceerd via de volgende weg, met de mondeling 

gegeven opmerkingen meegenomen: 

a. Mail namens voorzitter VRU aan FDF 

b. Publicatie via vru.nl website en officielebekendmakingen.nl  

c. Voorzien van een afgestemd persbericht 

d. Bestuurlijke mededeling naar alle gemeenten/burgemeesters in de regio 

2. Er wordt een lijst met verzamellocaties opgesteld in Nederland zodat deze regio’s mogelijk 

ook verboden op kunnen stellen voor demonstreren met landbouwvoertuigen. Contact o.a. 

via de operationeel leiders van de veiligheidsregio’s. 

3. In de driehoek van vanavond 19.00 uur wordt de binnengekomen reactie van FDF / de 

contacten die zijn gelegd door FDF met o.a. de politie besproken. 

4. In de driehoek van 19.00 uur worden de scenario’s besproken inclusief de bestuurlijke 

afstemmingslijnen op woensdag 22 juli 2020. 

5. De politie en VRU zullen, via de VRU, zorgen voor een geïntegreerd informatiebeeld voor 

het bestuurlijk overleg op woensdag 22 juli.  

6. In de driehoek van 19 uur wordt het document beleidsuitgangspunten en 

tolerantiegrenzen politie besproken.  
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Onderwerp:  
Demonstratie Farmers Defence Force op 22 juli kan doorgaan zonder landbouwvoertuigen  

 

Geachte leden van de raad, 

Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken rondom de aangekondigde demonstratie van 
Farmers Defence Force (FDF) met tractoren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De 
Bilt. Het recht op demonstreren is een groot goed, het is aan de burgemeester om dit op een 
ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze demonstratie zijn aanvullende voorschriften 
noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.   

FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal 
moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) 
media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico 
dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft 
kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk.  

De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het ongewenst landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. 
Om deze reden is besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met 
landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de 
provincie Utrecht.  

Als demonstratielocatie is de Biltse Rading aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe 
nabijheid van het RIVM. Op deze locatie kunnen - in verband met de coronamaatregelen - maximaal 
2.000 personen veilig demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. Ik heb met de lokale driehoek en 
de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht de FDF in de gelegenheid gesteld te demonstreren met 
in achtneming van de coronamaatregelen.  

In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan 
de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, 
burgemeester Peter den Oudsten, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in 
nauwe afstemming en in overeenstemming met mij.  

Ik hou u uiteraard op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjoerd Potters 
Burgemeester 
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Van:

Verzonden: dinsdag 21 juli 2020 15:20

Aan: Gr Raadsleden

CC: ; DBT-Raadsgriffie; Sjoerd Potters

Onderwerp: Voortgangsbericht burgemeester inzake aangekondigde demonstratie FDF 22 juli 

2020

Urgentie: Hoog

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Onderstaand een bericht van de burgemeester inzake de aangekondigde demonstratie bij het RIVM-gebouw. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

Onderwerp: Demonstratie Farmers Defence Force op 22 juli kan doorgaan zonder landbouwvoertuigen  
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken rondom de aangekondigde demonstratie van Farmers Defence 
Force (FDF) met tractoren in de nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Het recht op demonstreren 
is een groot goed, het is aan de burgemeester om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze 
demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop.  
 
FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal moeilijk te 
kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media op met 
landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in 
groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert 
hulpdiensten in hun werk.  
 
De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het ongewenst landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. Om deze reden 
is besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de 
openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de provincie Utrecht.  
 
Als demonstratielocatie is de Biltse Rading aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe nabijheid van het 
RIVM. Op deze locatie kunnen - in verband met de coronamaatregelen - maximaal 2.000 personen veilig 
demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. Ik heb met de lokale driehoek en de voorzitter van de Veiligheidsregio 
Utrecht de FDF in de gelegenheid gesteld te demonstreren met in achtneming van de coronamaatregelen.  
 
In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan de voorzitters 
van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeester Peter den 
Oudsten, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in nauwe afstemming en in overeenstemming 
met mij.  
 
Ik hou u uiteraard op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Sjoerd Potters 
Burgemeester 
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Beslispunten driehoek-plus boerenprotest 22 juli de 

Bilt 
 

Dinsdag 21 juli 

19.00 uur 

Gemeentehuis de Bilt 

 

Beslispunten 

Er is tijdens het driehoek-plus overleg gesproken over twee scenario’s waarvan we uitgaan, te 

weten: 

1. Een verbod op landbouwvoertuigen in relatie tot demonstraties (conform voorbeeld 

Noord-Nederland) 

2. Een algeheel verbod van de demonstratie 

 

Uitgangspunten die de driehoek-plus op 20 juli al ingenomen heeft: 

• Er zal een verbod op landbouwvoertuigen afgekondigd worden voor de duur van 48 uur. 

• We staan toe dat er 2.000 personen aanwezig kunnen zijn bij de demonstratie, mits de 

organisatie (FDF) komt met een plan hoe ze de veiligheid en COVID-19 richtlijnen 

kunnen borgen. Lukt dat niet, dan is een algeheel verbod een optie.  

 

De WOM-brief en het persbericht zijn in dit overleg nadrukkelijk behandeld. De volgende 

besluiten zijn genomen tijdens het overleg: 

 

Genomen besluiten tijdens overleg driehoek-plus: 

1. De scenario’s zijn vastgesteld de driehoek. 

2. Er wordt geïnvesteerd om actief te communiceren om burgers op te roepen niet naar de 

demonstratie te komen. 

3. De driehoek wordt regelmatig gebriefd. De VRU en politie stemmen een informatiecyclus 

af en informeren de leden van de driehoek plus. 

4. Indien bestuurlijke besluitvorming met spoed noodzakelijk is zal dit tussentijds via MS 

Teams worden georganiseerd. 

5. De regionaal operationeel leider van de VRU faciliteert dat digitaal overleg (middels MS 

Teams) plaats kan vinden ten behoeve van de informatievoorziening en de, indien 

noodzakelijk, bestuurlijke besluitvorming.  

6. Het handelingskader en tolerantiegrenzen is vastgesteld in de driehoek plus en zal worden 

verspreid. De ROL stuurt de brief van de politie namens de voorzitter van de 

veiligheidsregio door.  

7. Het verbod op het gebruik van landbouwvoertuigen bij demonstraties is getekend en is 

gedeeld met andere veiligheidsregio’s. 
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datum: 21-07-2020 
e-mail:  

 
bijlage:  

      
uw kenmerk:  telefoonnr.: 030 - 228 94 11 afdeling: Gebiedsteam Bilthoven 

      

ons kenmerk: 
 

contactpersoon: 
 

onderwerp: 
Verkeer en bereikbaarheid rond 
demonstratie boeren Biltse Rading 

 
 
Beste bewoner(s) en gebruiker(s),  

 
De gemeente De Bilt verwacht woensdag 22 juli een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie 
en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te 
laten verlopen. De demonstratie vindt plaats op de Biltsche Rading in De Bilt, zoals in goed overleg met de 
organiserende boeren van Farmers Defence Force is afgesproken.  
 
Antonie van Leeuwenhoeklaan afgesloten 

In verband met de demonstratie is de Antonie van Leeuwenhoeklaan heden van heden afgesloten voor auto  
en fietsverkeer én voetgangers. Het RIVM is uitsluitend voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf de  
Soestdijkseweg Zuid, tenzij de situatie aanleiding geeft voor de afsluiting van ook deze zijde van de Antonie  
van Leeuwenhoeklaan. Ter plaatse zijn verkeersregelaars en politie aanwezig om verkeer in goede banen te  
leiden.   

 
Overige verkeersmaatregelen 
In de directe omgeving van de demonstratie worden nog meer verkeersmaatregelen genomen:  
- De Biltse Rading is vanaf woensdagmorgen 01.00 u afgesloten voor verkeer tussen de Groenekanseweg en 
de A27.  
- De Biltse Rading is ook niet bereikbaar vanaf de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk. Bestemmingsverkeer 
kan wel over de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk rijden.  
- Vanaf de Utrechtseweg zijn de Park Arenberg en Kerklaan niet toegankelijk voor verkeer. 
- Demonstranten worden zo veel mogelijk buiten het centrum van de Bilt omgeleid richting het 
demonstratieterrein de Biltse Rading.  
- Verkeer op de omringende hoofdwegen (A27, A28, N237 en N234) krijgt instructies via tekstkarren. 
- Het OV in De Bilt rijdt woensdag een aangepaste route en dienstregeling. Kijk voor actuele reisinformatie 
op www.u-ov.info 
- Fietsverkeer langs de Biltse Rading blijft mogelijk. 
 
Waar kan ik rekening mee houden? 
Houd er rekening mee dat u mogelijk niet uw gebruikelijke route kunt nemen, wanneer u met de auto op 
pad gaat. Reist u met het OV? Plan uw reis dan via www.u-ov.info. Ook fietsers verzoeken wij om goed op te 
letten bij aangepaste verkeerssituaties. Op onverwachte plekken kunt u landbouwvoertuigen tegenkomen in 
het verkeer. Vergeet ook niet om uw gasten te attenderen op de verkeerssituatie.  
 
Vooralsnog verwachten wij dat de protesterende boeren Bilthoven aan het begin van de avond weer zullen 
verlaten. Wij vragen uw begrip en geduld voor de hinder die de demonstratie zal opleveren. 
 
Informatie 

Op onze gemeentelijke website houden wij een liveblog bij: www.debilt.nl/boerenprotest. Met telefonische 
vragen kunt u terecht bij de gemeente De Bilt op telefoonnummer (030) 228 94 11. 
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Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Team Communicatie 
Gemeente De Bilt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum: 21-07-2020 
e-mail:  

 
bijlage:  

      
uw kenmerk:  telefoonnr.: 030 - 228 94 11 afdeling: Gebiedsteam Bilthoven 

      

ons kenmerk: 
 

contactpersoon: 
 

onderwerp: 
Verkeer en bereikbaarheid rond 
demonstratie boeren Biltse Rading 

 
 
Beste bewoner(s) en gebruiker(s),  

 
De gemeente De Bilt verwacht woensdag 22 juli een grote demonstratie van boeren. Samen met de politie 
en de organiserende boeren treft de gemeente voorbereidingen om de demonstratie ordelijk en veilig te 
laten verlopen. De demonstratie vindt plaats op de Biltse Rading in De Bilt, zoals in goed overleg met de 
organiserende boeren van Farmers Defence Force is afgesproken.  
 
Door de demonstratie zal onze gemeente naar verwachting tijdelijk niet goed bereikbaar zijn. Er worden 
maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden. In de bebouwde kom zijn verkeersregelaars 
en politie aanwezig om het verkeer uit de bebouwde kom te weren. Op belangrijke verkeerspinten worden 
borden en tekstwagens geplaatst.  
 
Verkeersmaatregelen op een rij: 

- De Antonie van Leeuwenhoeklaan wordt in de nacht van dinsdag op woensdag afgesloten voor 
autoverkeer, fietsverkeer én voetgangers. Het RIVM is uitsluitend voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf 
de Soestdijkseweg Zuid.  
- De Biltse Rading is vanaf woensdagmorgen 01.00 u afgesloten voor verkeer tussen de Groenekanseweg en 
de A27.  
- De Biltse Rading is ook niet bereikbaar vanaf de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk. Bestemmingsverkeer 
kan wel over de Blauwkapelseweg en Voordorpsedijk rijden.  
- Vanaf de Utrechtseweg zijn de Park Arenberg en Kerklaan niet toegankelijk voor verkeer. 
- Demonstranten worden zo veel mogelijk buiten het centrum van de Bilt omgeleid richting het 
demonstratieterrein de Biltse Rading.  
- Verkeer op de omringende hoofdwegen (A27, A28, N237 en N234) krijgt instructies via tekstkarren. 
- Het OV in De Bilt rijdt woensdag een aangepaste route en dienstregeling. Kijk voor actuele reisinformatie 
op www.u-ov.info 
- Fietsverkeer langs de Biltse Rading blijft mogelijk. 
 
Waar kan ik rekening mee houden? 
Houd er rekening mee dat u mogelijk niet uw gebruikelijke route kunt nemen, wanneer u met de auto op 
pad gaat. Reist u met het OV? Plan uw reis dan via www.u-ov.info. Ook fietsers verzoeken wij om goed op te 
letten bij aangepaste verkeerssituaties. Op onverwachte plekken kunt u landbouwvoertuigen tegenkomen in 
het verkeer. Vergeet ook niet om uw gasten te attenderen op de verkeerssituatie.  
 
Vooralsnog verwachten wij dat de protesterende boeren Bilthoven aan het begin van de avond weer zullen 
verlaten. Wij vragen uw begrip en geduld voor de hinder die de demonstratie zal opleveren. 
 
Informatie 

Op onze gemeentelijke website houden wij een liveblog bij: www.debilt.nl/boerenprotest. Met telefonische 
vragen kunt u terecht bij de gemeente De Bilt op telefoonnummer (030) 228 94 11. 
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Met vriendelijke groet, 

 
 

 
Team Communicatie 
Gemeente De Bilt 



 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ,  
 of ,  

. 

             

 
 

21 juli 2020 
 

 

P E R S B E R I C H T 

Demonstratie Farmers Defence Force kan doorgaan zonder 
landbouwvoertuigen 

 
Farmers Defence Force (FDF) heeft aangekondigd met tractoren te komen demonstreren in de 

nabijheid van het RIVM-gebouw in de gemeente De Bilt. Het recht op demonstreren is een groot 

goed, het is aan de burgemeester om dit op een ordentelijke en veilige manier te faciliteren. Bij deze 
demonstratie zijn aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond 

verloop.   
 

FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen en geeft aan het aantal 

moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) 
media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico 

dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico’s op voor het verkeer, 
geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk.  

 
De demonstratie kan plaatsvinden, alleen is het niet mogelijk landbouwvoertuigen hierbij te 

betrekken. Om deze reden is besloten om op 21 juli en 22 juli een verbod in te stellen op het 

demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare 
plaatsen in de provincie Utrecht.  

 
Als demonstratielocatie is de Biltse Rading aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe 

nabijheid van het RIVM. Op deze locatie kunnen - in verband met de coronamaatregelen - maximaal 

2.000 personen veilig demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. De lokale driehoek 
(burgemeester, politie en OM) en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht hebben FDF in de 

gelegenheid gesteld te demonstreren met in achtneming van de coronamaatregelen.  
 

In huidige coronacrisistijd zijn de bevoegdheden uit de Wet openbare manifestaties overgedragen aan 
de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, 

burgemeester Peter den Oudsten, bovenstaande beperkingen en voorschriften heeft opgelegd in 

nauwe afstemming en in overeenstemming met burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De 
Bilt. 
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Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Ten behoeve van de driehoek-plus van 10.00 uur

28



Beschrijving toestand 
OPERATIONEEL BEELD

• Rustig verkeersbeeld, verwachting ‘langzaamaanacties’. Uitgangspunt politie is 
‘’intelligent begrenzen’’ (ook op demo-locatie inzake COVID-19 regels). 

• 60 voertuigen onderweg vanuit Bant/Emmeloord richting de Bilt 

• Langzaamaanacties:
• Gebruik maken alle rijstroken, regelmatig stil staan op snelweg.
• Gebruik maken van vrachtwagens/diepladers en/of voertuigen met aanhangwagens.
• Er is een handelingskader langzaam rijden vanuit politie.

• Signalen vanuit Oost-NL dat boeren richting de grens van de VRU gaan rijden met 
landbouwvoertuigen en daar overstappen.

• De organisatie wil met één tractor naar de demonstratie locatie komen

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen (nog geen informatie 
over). Meenemen in scenario (nuance op scenario 9).



Beschrijving toestand 

• Vannacht drie branden in de Bilt (onbekend uit welke hoek, 
opsporingsonderzoek loopt).

• Brand pijlwagen (kruising Biltserading en Voordorpsedijk)

• Brandmelding gemeentehuis de Bilt (brand tegen gevel gemeentehuis)

• Brand in schuur 20x5 op terrein gemeentehuis de Bilt, pand uitgebrand, geen 
gewonden

• Bedreigingen aan bedrijf 
• Vermoeden was op sociale media dat dit bedrijf is ingezet met een shovel 

voor de demonstratie

• Door bedrijf ontkracht, maar heeft wel bedreigingen ontvangen



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Sentiment rustig op sociale media (Bron )

• De actiebereidheid blijft hoog onder de boeren;

• Veel boeren komen met de auto;

• Op sociale media veel oproepen tot langzaamaan acties; 

• Nog geen echte problemen gesignaleerd op de N-wegen en snelwegen;



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Tussentijds beeld 11.30 uur

29



Beschrijving toestand / Operationeel beeld 

• Beheersbaar verkeersbeeld:
• Meerdere demonstranten/groepen in auto’s onderweg.
• Inzet op effectief parkeren, zodat ze na afloop in de goede rijrichting staan en het demonstratieterrein niet te klein wordt. (Hoofd 

Mobiliteit SGBO)
• Meerdere files als gevolg van langzaamaanacties op A6 Lelystad, A1 Deventer, A28 Zwolle, A2 Den Bosch, mogelijk A57 Zeeland
• Snelheidsdeken op A27 afrit Biltserading is geplaatst, tevens verkeersregelaar beneden bij de afrit

• Langzaamaanacties:
• Handelingskader langzaam rijden op snelwegen beschikbaar.

• Eerste demonstranten (o.a. groep Bant en Rosmalen) komen aan in de Bilt.
• Podium wordt opgezet en catering is aangekomen.

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. Hiervoor kan een noodbevel worden afgekondigd 
indien noodzakelijk.

• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie door bv. voetbalhooligans.

• Geen bijzondere incidenten / excessen.



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Sentiment rustig op social media. Geen extremen (bron: ).

• Diverse livestreams op locatie en onderweg.

• FDF voorzitter, Mark van den Oever is op de Biltse Rading gearriveerd.

• Twitterbericht VRU (retweet door gemeente De Bilt):
• In verband met de boerenprotesten  verwachten wij een grote drukte binnen de regio. Er wordt 

langzaam gereden. Dit veroorzaakt files. Houd hier rekening mee. Doe je mee met de bijeenkomst? 
Hou dan 1,5 meter afstand en zorg voor voldoende ruimte voor onze hulpdiensten.

• Twitter politie
• #DeLichtmis #Zwolle #A28 #Boerenprotest Enkele voertuigen onderweg naar De Bilt reden langzamer 

dan toegestaan en brachten de verkeersveiligheid in gevaar. De politie heeft deze bestuurders 
bekeurd. De minimum snelheid op de snelweg is 60km per uur. ^RV

• Gemoedelijke sfeer op locatie. 

• Ongeveer 80 voertuigen en 100 personen.

• Catering ter plaatse. 



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Tussentijds beeld 11.30 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 

• Beheersbaar verkeersbeeld:
• Meerdere demonstranten/groepen in auto’s onderweg.
• Inzet op effectief parkeren, zodat ze na afloop in de goede rijrichting staan en het demonstratieterrein niet te klein wordt. (Hoofd 

Mobiliteit SGBO)
• Meerdere files als gevolg van langzaamaanacties op A6 Lelystad, A1 Deventer, A28 Zwolle, A2 Den Bosch, mogelijk A57 Zeeland
• Snelheidsdeken op A27 afrit Biltserading is geplaatst, tevens verkeersregelaar beneden bij de afrit

• Langzaamaanacties:
• Handelingskader langzaam rijden op snelwegen beschikbaar.

• Eerste demonstranten (o.a. groep Bant en Rosmalen) komen aan in de Bilt.
• Podium wordt opgezet en catering is aangekomen.

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. Hiervoor kan een noodbevel worden afgekondigd 
indien noodzakelijk.

• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie door bv. voetbalhooligans.

• Geen bijzondere incidenten / excessen.



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Sentiment rustig op social media. Geen extremen (bron: ).

• Diverse livestreams op locatie en onderweg.

• FDF voorzitter, Mark van den Oever is op de Biltse Rading gearriveerd.

• Twitterbericht VRU (retweet door gemeente De Bilt):
• In verband met de boerenprotesten  verwachten wij een grote drukte binnen de 

regio. Er wordt langzaam gereden. Dit veroorzaakt files. Houd hier rekening mee. 
Doe je mee met de bijeenkomst? Hou dan 1,5 meter afstand en zorg voor voldoende 
ruimte voor onze hulpdiensten.

• Gemoedelijke sfeer op locatie. 

• Ongeveer 80 voertuigen en 100 personen.

• Catering ter plaatse. 



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Ten behoeve van de driehoek-plus van 12.30 uur
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Beschrijving toestand 
OPERATIONEEL BEELD

• Rustig verkeersbeeld, verwachting ‘langzaamaanacties’. Uitgangspunt politie is 
‘’intelligent begrenzen’’ (ook op demo-locatie inzake COVID-19 regels). 

• 60 voertuigen onderweg vanuit Bant/Emmeloord richting de Bilt 

• Langzaamaanacties:
• Gebruik maken alle rijstroken, regelmatig stil staan op snelweg.
• Gebruik maken van vrachtwagens/diepladers en/of voertuigen met aanhangwagens.
• Er is een handelingskader langzaam rijden vanuit politie.

• Signalen vanuit Oost-NL dat boeren richting de grens van de VRU gaan rijden met 
landbouwvoertuigen en daar overstappen.

• De organisatie wil met één tractor naar de demonstratie locatie komen

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen (nog geen informatie 
over). Meenemen in scenario (nuance op scenario 9).



Beschrijving toestand 

• Vannacht drie branden in de Bilt (onbekend uit welke hoek, 
opsporingsonderzoek loopt).

• Brand pijlwagen (kruising Biltserading en Voordorpsedijk)

• Brandmelding gemeentehuis de Bilt (brand tegen gevel gemeentehuis)

• Brand in schuur 20x5 op terrein gemeentehuis de Bilt, pand uitgebrand, geen 
gewonden

• Bedreigingen aan bedrijf 
• Vermoeden was op sociale media dat dit bedrijf is ingezet met een shovel 

voor de demonstratie

• Door bedrijf ontkracht, maar heeft wel bedreigingen ontvangen



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Sentiment rustig op sociale media (Bron )

• De actiebereidheid blijft hoog onder de boeren;

• Veel boeren komen met de auto;

• Op sociale media veel oproepen tot langzaamaan acties; 

• Nog geen echte problemen gesignaleerd op de N-wegen en snelwegen;



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 12.30 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• Beheersbaar verkeersbeeld:

• Meerdere demonstranten/groepen in auto’s onderweg. Gedrag enkele demonstranten: ophouden en vertragen.
• Inzet op effectief parkeren, zodat ze na afloop in de goede rijrichting staan en het demonstratieterrein niet te klein wordt. (Hoofd 

Mobiliteit SGBO)
• Snelheidsdeken op A27 afrit Biltserading is geplaatst, tevens verkeersregelaar beneden bij de afrit.
• Politie heeft aandacht voor uitstroom na de demonstratie.

• Langzaamaanacties:
• Handelingskader langzaam rijden op snelwegen beschikbaar.
• Meerdere files als gevolg van langzaamaanacties op onder andere A28 en A1.
• Enkele diepladers met landbouwvoertuigen in andere eenheden gesignaleerd.

• Eerste demonstranten (o.a. groep Bant en Rosmalen) komen aan in de Bilt.
• Podium wordt opgezet en catering is aangekomen.
• 50+ voertuigen aanwezig circa 100 personen (12.00 uur).
• ME vanuit andere eenheden op afroep beschikbaar.

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. Hiervoor kan een noodbevel worden afgekondigd indien 
noodzakelijk.

• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie door bv. voetbalhooligans.

• Geen problemen ten aanzien van continuïteit hulpdiensten



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Gemoedelijke sfeer op locatie.

• Sentiment rustig op social media. Geen extremen (bron: ).

• Eén boer mag wél met de trekker naar de Biltse Rading. Showmodel naast podium. 
Maximaal 10 trekkers toegestaan vanuit WOM-besluit. FDF wil verder geen trekkers op 
demo-locaties.

• Burgemeester Potters is op locatie.



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 13.30 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• Beheersbaar verkeersbeeld:

• Nog steeds demonstranten/groepen in auto’s onderweg. Gedrag enkele demonstranten: ophouden en vertragen.
• Inzet op effectief parkeren, zodat ze na afloop in de goede rijrichting staan en het demonstratieterrein niet te klein wordt. (  

)
• NOS meldt: ‘’Boeren aangekomen in de Bilt, verkeersoverlast valt mee’’.
• Politie heeft aandacht voor uitstroom (en dosering) na de demonstratie.

• Langzaamaanacties:
• Handelingskader langzaam rijden op snelwegen beschikbaar.
• Filevorming op verschillende snelwegen richting De Bilt (afr. Biltse Rading), m.n. vanuit Noord (A27), Oost (A12, A28, A1) en Zuid (A2)
• Enkele diepladers met landbouwvoertuigen in andere eenheden gesignaleerd.

• Boeren komen aan in de Bilt
• Podium is opgezet en catering is aangekomen. Ook de toegestane show-trekker staat naast het podium.
• circa 300 á 400 voertuigen aanwezig in de Bilt. Parkeerplaats nog niet vol (12.40 uur)
• Het huidige beeld is dat het aantal demonstranten de 2.000 niet zal overschrijden. 

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. 
• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie.
• Noodbevel kan indien noodzakelijk afgekondigd worden.

• Geen problemen ten aanzien van continuïteit hulpdiensten



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Gemoedelijke sfeer op locatie.

• Het wordt steeds drukker in De Bilt, livestream aanwezig.

• Sentiment rustig op social media. Geen extremen (bron: ).

• Drie foodkramen toegestaan, mits zij om 16 uur vertrekken.



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 14.30 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• Beheersbaar verkeersbeeld:

• 300 tot 400 voertuigen in De Bilt aanwezig.
• Meeste boeren aangekomen op locatie van de demonstratie (zie luchtfoto’s sheet 4)
• Parkeerplaats nog niet vol. Weinig toestroom meer.

• Langzaamaanacties:
• Handelingskader langzaam rijden op snelwegen beschikbaar.
• Op dit moment een rustig verkeersbeeld, weinig toestroom meer.
• Enkele opstoppingen in onderliggend wegennet rondom De Bilt.

• Boeren zijn aanwezig in De Bilt
• Er zijn twee cateringwagens ter plaatse op het demonstratie terrein.
• Aantal demonstranten is via Handhaving Netwerken uitgezet bij de organisatie (FDF). Er is nog voldoende ruimte op het 

demonstratieterrein.
• Parkeerterrein is niet vol, nog voldoende parkeerruimte. Nauwelijks toestroom meer te zien. 
• Op de live stream is te zien dat de 1,5m niet altijd wordt aangehouden.

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. 
• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie.
• Noodbevel kan indien noodzakelijk afgekondigd worden.

• Extra VIC bericht verzonden aan regioburgemeesters met update stand van zaken en proces informatie.



Omgevingsbeeld en analyse sentiment

• Geen anderhalve meter afstand

• De voorzitter van FDF roept meerdere malen om afstand tot elkaar te bewaren

• Oplopende drukte wat betreft sociale media berichten. Geen extremen.



13.20u 

 13.00u



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 15.30 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• 1,5 afstand tussen demonstranten blijft voornaamste knelpunt

• Ordehandhavers vanuit de organisatie zelf lopen door de menigte om 1,5 meter te handhaven.
• Politie loopt ook tussen publiek om te handhaven.

• Beheersbaar verkeersbeeld:
• Geen structurele verkeersknelpunten, geen aanloop meer;
• Vooral drukte waarneembaar op onderliggend wegennet.

• Boeren zijn in de Bilt
• Sfeer is gemoedelijk, verbinding FDF en politie is goed.
• Geen aanhoudingen tot nog toe.
• Er wordt continu gevraagd afstand te houden door de organisatie.
• Politie gaat het aantal bezoekers na.
• Boeren zijn langs geweest , geen escalatie.
• Verwachting is nog steeds dat het aantal van 2.000 personen niet wordt gehaald. Aantallen onder de 2.000 ter plaatse
• Parkeerterrein Biltse Rading in berm bijna vol, nog wel parkeerruimte. Nauwelijks toestroom meer te zien. 

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. 
• Geen signalen voor ‘kapen’ demonstratie.
• Noodbevel kan indien noodzakelijk afgekondigd worden.

• Toekomstgericht worden er geen nieuwe knelpunten verwacht m.u.v. handhaven COVID-19 regels. 



Omgevingsbeeld en analyse sentiment
• Stijging van het aantal berichten dat defensie wordt ingezet voor de demonstratie. Geen 

extremen.

• Burgemeester Potters roept mensen op thuis te blijven (RTV Utrecht).

• Aantal van 2000 personen is nog niet bereikt en wordt nauwlettend gemonitord.



Helibeelden 
14:25



15.00 uur

Foto na aanzegging 
afstand houden:
Drone monitort op 
COVID-19 1,5 meter 
regel



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 16.30 uur

36



Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• 1,5 afstand tussen demonstranten blijft voornaamste knelpunt

• Schatting van het aantal personen is 1.500;
• Politie loopt ook tussen publiek om te waarschuwen inzake COVID-19 regels;
• Beeld is dat de 1,5 m beter in acht genomen wordt na onderbreking (bron dronebeelden).

• Beheersbaar verkeersbeeld:
• Geen structurele verkeersknelpunten, geen aanloop meer. Gefaseerde weggeleiding in plot LCMS te vinden.

• Boeren zijn in De Bilt
• Sfeer is gemoedelijk, verbinding FDF en politie is goed. 
• Uitstroom vermoedelijk eerder aangezien boeren 
• Er wordt continu gevraagd afstand te houden door de organisatie. 

• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. 
• Groep Nederland in opstand (ongeveer 30 personen) aanwezig. Een aantal zijn aangehouden wegens 

belediging. De heer  is aangehouden conform artikel 2.1 APV.
• Noodbevel kan indien noodzakelijk afgekondigd worden.

• Toekomstgericht worden er geen nieuwe knelpunten verwacht m.u.v. handhaven COVID-19 regels. 



Omgevingsbeeld en analyse sentiment
• Media berichten: “De veiligheidsregio heeft het boerenprotest tijdelijk stilgelegd omdat 

deelnemers niet genoeg afstand houden.”
• Dit heeft geleid tot betere inachtneming van de 1,5 meter regel. 

• Reactie van de dagvoorzitter was: “Beste mannen van de Veiligheidsregio, jullie hebben het ons al 
moeilijk genoeg gemaakt. We kunnen deze demonstratie op twee manieren afsluiten, mét respect of 
zonder respect”. 

• Op Social Media heeft FDF ook nogmaals de oproep gedaan aan de demonstranten de 
1,5 meter afstand te houden. 



Heli- / dronebeelden 15:20



Geïntegreerd informatiebeeld 
demonstratie FDF 22 juli

Beeld ten behoeve van de driehoek-plus 17.45 uur
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Beschrijving toestand / Operationeel beeld 
• Alertheid op ‘kapen’ demonstratie door andere groeperingen. 

• Na aanhoudingen is rust op de demo-locatie weer hersteld. 
• Politie heeft Tweet verzonden over aanhouding, geen actieve communicatie verder.
• FDF distantieert zich van de aanhoudingen, hebben dat omgeroepen vanaf het podium 

(aangehouden personen hoorde niet bij de demo). Goede verbinding tussen Handhaving 
Netwerken en FDF.

• Geen signalen voor tegenreacties n.a.v. aanhoudingen. Ook geen signalen richting RIVM.

• 1,5 m afstand tussen demonstranten 
• Beeld is dat de 1,5 m beter in acht genomen is ter plaatse (bron: dronebeelden).

• Uitstroom
• Uitstroom verloopt 'rustig'. Gedoseerde uitstroom richting A27 (zie plot in LCMS).

• Toekomstgericht worden er geen nieuwe knelpunten verwacht m.u.v. handhaven 
COVID-19 regels. 



Omgevingsbeeld en analyse sentiment
• Demonstranten boerenprotest in De Bilt geven 

gehoor aan oproep om afstand te houden.

• De aanhouding van  zorgt voor meerdere 
reacties op sociale media, voornamelijk aanhangers 
van diverse protestgroepen;



Beeld uitstroom vanaf grond  17.30u 
(verloopt rustig)



Gespreksverslag FDF – Politie – De Bilt 22 juli 2020 

Jos Ubels - FDF 

Sieta van Keimpema - FDF 

 – Politie 

 - GGDrU 

 - Gemeente De Bilt 

 - gemeente De Bilt 

 

 

Open gesprek op verzoek driehoek gevraagde punten besproken. Er zijn steeds verdiepende vragen 

gesteld.  

Gesprek in open en constructieve sfeer. 

FDF heeft dure (30k) geluidsinstallatie gehuurd om spreiding van geluid en dus publiek te kunnen 

realiseren. Er zijn ook dure ledschermen besteld om iedereen op te kunnen roepen afstand te bewaren 

indien nodig. Ook de tekstkarren vanuit de gemeente kunnen worden gebruikt en worden in het zicht 

geplaatst. Op het scherm zal de covid-19 flyer getoond worden en bij aanvang wordt dit nog specifiek 

benoemd.  

Gemeente en FDF plaatsen kruizen op de grond voor de juiste afstand van 1,5m.  

Op podium staan Mark, Sieta en Jos. Omstebeurt staat een van hen op de achtergrond in contact met 

ordedienst én met gemeente- en politiecontactpersonen. De ordedienst spreekt mensen aan op afstand 

houden, dat gebeurt ook via geluidsinstallatie en beeldschermen als nodig (en op verzoek politie en 

gemeente).  

Sieta, Jos en Mark staan in contact met Politie en gemeente.  

De ordedienst bestaat uit 30 ‘regiobeheerders’. Die hebben gezag, dragen hesjes en kennen alle boeren 

zodat ze goed kunnen aanspreken. Deze worden door Sieta, Jos en Mark aangestuurd én aangesproken 

als ze hun verantwoordelijkheid niet naar behoren nemen.  

Er is contact geweest met de regiobeheerders over de verzamelplaatsen per regio. Vanuit daar 

aangegeven dat ze met auto’s en bussen komen.  

Deze bussen zijn ‘coronaproof’, voldoen aan coronamaatregelen en zijn van erkende verhuurbedrijven 

gehuurd worden.  

Er zijn afspraken over gebruik van ontsmettingspompjes op podium. Als er toch iets is wordt men 

verwezen naar de EHBO.  

GGDrU heeft belang toegelicht van niet schreeuwen/zingen/juichen. FDF gaf aan hiermee rekening te 

zullen houden.  
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FDF geeft aan niet veel schreeuwen te verwachten. Houdt hier ook met muziekkeuze en volume 

rekening mee.  

FDF geeft aan dat boeren op de boerderij weinig contact met anderen hebben. Men wil niet ziek naar 

huis. 

FDF geeft aan dat boeren van nature niet erg aanhankelijk zijn en niet van omarmen of innige contacten 

houden.  

FDF zegt: we verwachten niet meer dan 2.000 personen. 

- Dit te reguleren via facebook, periscope, en social media  

- Jos, Sieta en Mark zullen nauw in contact staan met politie en gemeenten en desgevraagd 

een dempende oproep doen aan demonstranten om niet meer te komen.  

 heeft gevraagd aan FDF om mee te mogen doen, dit is afgehouden. FDF zegt zelf veel last van 

 te hebben. En FDF verwacht weinig effect van de oproepen van . FDF wil niet met 

hem geassocieerd worden en vraagt politie om hem aan te pakken.  

 

Aan- en afvoerroute is de A27.  

Als er teveel mensen/voertuigen komen zal FDF dit in overleg met politie en ordedienst reguleren. Als te 

veel komen worden deze doorgestuurd. Er is geen overloop voor auto’s. De overloop zal gebruikt 

worden voor noodsituaties. Dit onderschrijft het begrip van FDF voor het maximum aantal van 2.000.    

FDF geeft aan dat op de plek van een trekker makkelijk twee auto’s kunnen staan, dat levert ruimte op.  

Wat als er veel trekkers komen? Veel boeren zijn aan het werk en lezen hun app laat. Er is kans op hier 

en daar een verdwaalde trekker. FDF doet een extra oproep aan hun leden om de trekker thuis te laten.  

FDF is absoluut niet van plan om naar het RIVM-terrein te gaan, dit is ook gecommuniceerd naar hun 

achterban. RIVM wordt als een absolute no-go area beschouwd en geaccepteerd.  

In de Wom-brief stond vermeld dat men 10 trekkers op mocht stellen. Dit is nogmaals aangeboden maar 

daar maakt FDF geen gebruik van. De wens is om een mooie showtractor te mogen gebruiken om deze 

op te stellen naast het podium. Vanwege de hoge kosten van een dieplader heeft een boer zelf geregeld 

dat deze trekker onder een motorescorte van een plaatselijke politieagent naar de demonstratielocatie 

kan om deze naar De Bilt te rijden en naast het podium te plaatsen. Men is zich bewust van het 

trekkerverbod maar vraagt de driehoek om toestemming voor deze rit.   

 

   

FDF probeert alle boeren te clusteren om zo losse acties te voorkomen. FDF heeft last van losse acties en 

geeft aan dat die niet van hen zijn en dat die niet in het voordeel van hun standpunt werken. Daarmee 

doen ze hun best om het morgen tot een succes te maken.    

FDF benadrukt dat bij een boer, een woord en woord is. Ja is ja en nee is nee. Geschreven tekst is lastig 

voor hen, ze zijn meer van het gesprek. Zij staan er voor in dat wat zij zeggen ook gebeurt. FDF is positief 

over de dag van morgen.  



Daarbij geeft FDF aan nog niet klaar te zijn met minister Schouten. FDF geeft aan dat Schouten nog 

steeds geen uitvoering heeft gegeven voor een meldlijn voor boeren in psychische nood. Daarnaast 

willen zij dat de minister het lopende proces stil zet en opnieuw in gesprek gaat over de 

voedermaatregelen. 

Dat richt zich echter niet op De Bilt. De Bilt en de Biltse Rading vormen een prachtige centrale en ruime 

locatie. FDF wil een mooie demonstratie neerzetten op een mooie plek. Daarbij zijn we als we met ander 

vervoer komen, sneller uit en sneller thuis. De boeren zijn het reizen ook zat, zowel door de afstand als 

door de kost. FDF geeft aan nog 1 keer centraal hun punt te willen maken waardoor het de komende 

periode weer wat rustiger is. 

Snelweg en opletten op minimum snelheid is NIET besproken. Dit zal morgen door gemeente en politie 

nog wel ter sprake gebracht worden met het verzoek mee te nemen in berichtgeving van FDF. 

FDF roept demonstranten op tot het volgende: Hou je aan de regels en schaadt onze eigen zaak niet.   

Conclusie onderhandelaars: FDF heeft belang bij een ordentelijke demonstratie. Positief advies met 

positief met vol vertrouwen naar de dag van morgen en als er iets voorvalt lossen we het met elkaar op. 

Wij blijven doorlopend goed in verbinding met Jos, Sieta en Mark. Wij ervaren ook een positieve 

behandeling door FDF.   

Medewerking op de vraag aan de driehoek over een mogelijkheid om de showtrekker zonder 

dieplader naar het demonstratieterrein te krijgen zou gewaardeerd worden.     

 zal deze notitie ook via de politielijn delen.  deelt deze met driehoekspartners. 

 

 

  

 

 - 

 

 

   

 



Geachte leden van de raad, 
 
Op woensdag 22 juli vond de demonstratie van Farmers Defence Force plaats op de Biltse Rading. 
Wij boden de mogelijkheid aan naar schatting 1.500 boeren om te demonstreren en we waren goed 
voorbereid. Bij deze aangekondigde demonstratie van Farmers Defence Force (FDF) waren 
aanvullende voorschriften noodzakelijk voor een ordentelijk, veilig en gezond verloop. FDF is door de 
driehoek-plus met de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht in de gelegenheid gesteld te 
demonstreren met in achtneming van een aantal voorschriften, ook aangaande de 
coronamaatregelen. Graag informeer ik u over de voorbereiding en het verloop van de demonstratie. 
 
Demonstreren en maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 
Demonstreren is een grondrecht. Dit grondrecht geldt onverminderd tijdens de huidige periode waarin 
maatregelen zijn getroffen ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Demonstreren kan en 
tegelijkertijd geldt de anderhalve meter afstandsregel, zoals staat opgenomen in de noodverordening 
van de Veiligheidsregio Utrecht. Dit is in het belang van de veiligheid van demonstranten én van onze 
inwoners, medewerkers en veiligheidspartners, alsmede de gezondheid van een ieder. De geldende 
gezondheidsmaatregelen brengen een nieuwe situatie met zich mee voor de organisator van een 
demonstratie, de deelnemers en de veiligheidspartners.  
 
Voorbereiding demonstratie en keuze locatie 
Afgelopen vrijdag 17 juli ontving de gemeente de kennisgeving van Farmers Defence Force voor een 
demonstratie. FDF kon niet aangeven hoeveel tractoren op de demonstratie af zouden komen en gaf 
aan het aantal moeilijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien riep de organisatie de afgelopen dagen via 
(sociale) media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor 
bestond er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale af zouden reizen. Dat levert ernstige 
risico’s op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk. 
Daarnaast is landelijk staand beleid dat landbouwvoertuigen niet (meer) worden toegestaan op 
snelwegen. Dat is een wezenlijk verschil met de demonstratie die op 16 oktober 2019 plaatvond in 
onze gemeente.  
In de driehoek plus is besloten is dat de demonstratie kon plaatsvinden, maar dat het niet toegestaan 
is landbouwvoertuigen hierbij te betrekken. Om deze reden is besloten om op 21 juli en 22 juli een 
verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, 
parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de Veiligheidsregio Utrecht. Op verzoek van FDF is 
de Biltse Rading als demonstratielocatie aangewezen, de meest geschikte locatie in de directe 
nabijheid van het RIVM. Op deze locatie kunnen - in verband met de coronamaatregelen - maximaal 
2.000 personen veilig demonstreren op 1.5 meter afstand van elkaar. De driehoek-plus met de 
voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft FDF in de gelegenheid gesteld te demonstreren met in 
achtneming van de coronamaatregelen. Op basis van de gestelde voorwaarden en het vertrouwen dat 
FDF deze afdoende zou naleven besloot de driehoek-plus dinsdagavond dat de demonstratie 
verantwoord zou kunnen plaatsvinden. In onze gemeente stonden vanaf dinsdagavond vrachtwagens 
van defensie opgesteld. Dit defensiematerieel is als voorzorg in positie gebracht om fysieke 
wegblokkades te kunnen vormen in het geval er toch sprake zou zijn van beweging van 
landbouwvoertuigen richting het RIVM. Desgevraagd konden zij helpen bij bijvoorbeeld het vrijhouden 
van doorgaande routes naar ziekenhuizen. 
 
Onrustige nacht 
De nacht van dinsdag op woensdag is helaas onrustig verlopen. Er vonden maar liefst 3 branden 
plaats; een kas op de voormalige kwekerij, de spouwmuur van het gemeentehuis en een tekstwagen 
vatten vlam. Hoewel de branden in de nacht voor het protest plaatsvonden, is niet duidelijk of er een 
verband bestaat met de demonstratie. De recherche doet uitvoerig onderzoek. 
 
Verloop demonstratie 
Samen met de leden van de driehoek-plus kijk ik terug op een ordentelijk en relatief rustig verlopen 
demonstratie. Er waren stippen op de grond geplaatst voor de juiste afstand van 1,5m. De 
samenwerking met FDF was constructief en FDF sprak hun mensen zelf aan op naleven van de 
coronamaatregelen, dat gebeurde ook via de geluidsinstallatie en beeldschermen. Deelnemers 
hielden zich naarmate de demonstratie vorderde niet altijd aan de afstandsregels en de aanwijzingen 
van de organisatie. In overleg met de organisatie werd een korte pauze ingelast, zodat iedereen weer 
op gepaste afstand van elkaar kon gaan staan. Ik ben in de ochtend ter plaatse gaan kijken en heb mij 
gedurende de dag voortdurend laten informeren over het verloop. Helaas heeft de politie 5 
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aanhoudingen moeten verrichten. Dit waren geen demonstranten van FDF en FDF heeft zich hiervan 
gedistantieerd. Rond 1700 uur verliet iedereen rustig het terrein en om 18:00 concludeerde de 
driehoek dat de demonstratie gemoedelijk en ordentelijk is verlopen. 
 
Tot slot 
Ik dank iedereen die zich de afgelopen dagen voor en achter de schermen heeft ingespannen om 
deze demonstratie binnen de gestelde kaders mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sjoerd Potters 
Burgemeester  
 



Notitie demonstreren ten tijde van Corona 
 

Demonstreren corona 

Demonstreren is een grondrecht, ook tijdens deze Coronacrisis. De Wet openbare 

manifestaties (Wom) beschrijft het demonstratierecht en recht op geloofsbelijdenis 

(in de openbare ruimte).  

 

Aangezien als gevolg van art 39 WVR is opgeschaald naar GRIP 4 is het de vraag in 

welke gevallen demonstraties lokaal kunnen worden afgehandeld en wanneer de 

bevoegdheid overgaat naar de voorzitter van de veiligheidsregio. In deze notitie, die 

binnenkort ook in het RBT wordt besproken, wordt hierop antwoord gegeven. 

Tevens wordt beschreven hoe informatie, afstemming en besluitvormingslijnen 

lopen.  

 

Hieronder leest u: 

- Inleiding demonstratierecht (Wom); 

- COVID-19: bevoegdheden deels over naar voorzitter veiligheidsregio; 

- Inhoudelijke uitgangspunten; 

- Rollen per beslismoment; 

- Collegiale hulp; 

- Samenvatting rol- en taakverdeling. 

 

Inleiding demonstratierecht (Wom) 

Demonstreren is een grondrecht, ook tijdens deze Coronacrisis. De Wet openbare 

manifestaties (Wom) beschrijft het demonstratierecht en recht op geloofsbelijdenis 

(in de openbare ruimte). Er is sprake van een demonstratie wanneer én meer dan 

één persoon én op een openbare plaats (vaak openbare ruimte) én er sprake is van 

meningsuiting (of geloofsbelijdenis).  

De burgemeester toetst alleen op de aspecten: 

- Belang van het verkeer; 

- Bestrijding en voorkoming van wanordelijkheden; 

- Bescherming van de volksgezondheid. 
 

Een demonstratie is qua taken van de overheid niet te vergelijken met een 

evenement, waarbij de gemeente toetst, veel voorwaarden kan stellen op allerlei 

terrein en inhoudelijk beleid kan voeren. Het grondrecht betekent dat de overheid 

vooral in een faciliterende rol zit en toetst op de drie criteria.  

De inhoud van de meningsuiting is geen reden om een demonstratie te beperken of te 

verbieden. Indien er sprake zou zijn van strafbare uitingen dan kan de politie (tegen 

individuen) optreden onder verantwoordelijkheid van het OM. 

Een organisator van een demonstratie is verplicht om voorafgaand aan een demonstratie 

de burgemeester hierover te informeren door een kennisgeving. De aanmeldtermijn staat 

in de plaatselijke APV.  

Indien een demonstratie niet is aangemeld kan de demonstratie niet beëindigd worden 

puur op het feit dat geen kennisgeving is gedaan. Spontane demonstraties dienen 

beoordeeld te worden op basis van verkeer, wanordelijkheden en volksgezondheid. 

Meer informatie over het grondrecht om te demonstreren is te lezen in het 

handboek “Demonstreren, bijkans heilig”.  

 

COVID-19: bevoegdheden deels over naar voorzitter veiligheidsregio 

Artikel 39 van de Wet op de Veiligheidsregio’s is van toepassing en dat betekent dat 

de voorzitter van de veiligheidsregio bij uitsluiting bevoegd is om – voor zover het 

gaat om (gezondheids)maatregelen m.b.t. COVID-19 (in de praktijk vooral over de 

1,5 meter maatregel) – toepassing te geven aan de artikelen 5 tot en met 9 van de 

Wet openbare manifestaties voor alle demonstraties in de regio ten tijde van de 

noodverordening.  
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In deze notitie is aangegeven in welke situaties bij demonstraties het bevoegd 

gezag bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente ligt en in welke 

situaties de taken overgaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio. De in dit 

document beschreven situatie geldt tot het invoeren van de nieuwe COVID-wet die 

nu in ontwikkeling is.  

Vóór de invoering van de COVID-wet zal een nieuwe notitie opgesteld worden met 

de rollen en taken en bevoegdheden, rekening houdend met de nieuwe wet, maar 

ook met de opgedane ervaringen tot dan. 

 

Inhoudelijke uitgangspunten 

 

Het voorstel is om de volgende inhoudelijke uitgangspunten te hanteren: 

 

1. Demonstraties blijven primair de verantwoordelijkheid van het lokaal 

bevoegd gezag. 

 

Demonstraties kennen vaak een korte aanmeldtermijn, in Utrecht bijvoorbeeld 24 

uur. De beoordeling op de aspecten verkeer, wanordelijkheden en in 

volksgezondheid (mogelijkheid om 1,5 meter in acht te nemen) vereist lokale kennis 

van de situatie. Het is ook nodig om lokale omstandigheden als terrassen, 

warenmarkten en wegwerkzaamheden mee te nemen in de beoordeling. Voor een 

demonstratie is voldoende ruimte nodig, zeker in coronatijd. Deze lokale kennis zit 

bij de gemeente en het plaatselijke politiedistrict. Tijdens deze coronacrisis, maar 

ook  los daarvan is de gemeente Utrecht, gelet op haar ruimte ervaring met 

demonstraties, indien gewenst bereid om collegiaal mee te denken. 

 

2. Indien organisatie en overheid goede afspraken maken over 

afstandsregel en geen vrees is op overcrowding dan is geen beperking op 

basis van de Wom nodig. 

 

Over het algemeen komen organisaties met voor de demonstratie passende locaties 

en passende maatregelen. Indien de inschatting van lokale gemeente en politie is 

dat dit afdoende is om gezondheidsrisico’s in het kader van Corona te beperken (dit 

betekent in ieder geval dat ze de 1,5 meter maatregel in acht nemen) en er weinig 

risico’s zijn op onverwachte drukte, is er geen noodzaak om een 

beperking/voorschrift op basis van de Wom op te leggen. 

Het advies is om de kennisgeving te bevestigen en daarin gemaakte afspraken op te 

nemen en te verwijzen naar de adviezen van het RIVM/kabinet t.a.v. corona. 

 

Rollen per beslissingsmoment 

Hieronder staan de verschillende beslissingsmomenten weergegeven bij 

demonstraties met hierbij aangegeven de verschillende rollen. 

 

1. Voorschriften/beperkingen voorafgaand aan een demonstratie (art 5 lid 1 

Wom), soms door burgemeester, soms door voorzitter veiligheidsregio 

 

Voorafgaand aan een demonstratie  kan op de 3 thema’s - verkeer, gezondheid en 

wanordelijkheden - voorschriften of beperkingen opgelegd worden. Als het thema 

gezondheid in het geding komt i.v.m. de 1,5 meter maatregel geldt dat de voorzitter 

van de Veiligheidsregio op basis van de Wom voorschriften en/of beperkingen kan 

opleggen.  

In alle overige gevallen blijft lokaal bevoegd gezag verantwoordelijk.  

 

 

 

 



2. Verbieden demonstratie (art 5 lid 2 Wom) 

 

Het is mogelijk om in uiterste omstandigheden  een demonstratie te verbieden op 

basis van de 3 genoemde thema’s. In dat geval lijkt het verstandig dit te laten doen 

door de voorzitter van de veiligheidsregio, ook in het geval van wanordelijkheden en 

verkeer. 

Verbieden komt niet vaak voor, er is dan in ieder geval sprake van ingewikkelde 

omstandigheden waarbij de kans op escalatie reëel is, bijvoorbeeld doordat 

demonstranten toch komen of op een andere plek. In dat geval kan er een situatie 

ontstaan waarbij maatregelen als aanhoudingen moeten worden overwogen (binnen 

de 1,5 meter afstand). Daarbij is het zeer reëel dat de Corona adviezen en regels 

worden overschreden. Daarom is het advies om het verbieden van een demonstratie 

te laten verlopen via de voorzitter van de veiligheidsregio. 

Het verzoek tot verbieden wordt onderbouwd door de lokale partijen (gemeente, 

politie, OM).  

Het verbieden van een demonstratie gebeurt zelden in Nederland, er zijn veel 

tussenstappen te zetten – overleg met organisatie over alternatieven, inzet politie, 

voorschriften/beperkingen – voordat een verbod van een demonstratie juridisch te 

onderbouwen is. 

 

3. Aanwijzingen tijdens een demonstratie (art 6 Wom) 

 

Tijdens een demonstratie kan het bevoegd gezag aanwijzingen geven aan 

demonstranten op de drie genoemde thema’s. Indien dit noodzakelijk is zal er 

vrijwel altijd sprake zijn van kans op escalatie. Bij kans op escalatie spelen de 

coronamaatregelen vrijwel altijd een rol, omdat ook bij eventuele aanhoudingen 

corona en de afstandsnormen een belangrijk aandachtspunt zijn. Zowel in het 

gezondheidsaspect, maar op het gebied van beeldvorming. De voorzitter van de 

veiligheidsregio is daarom aan zet om aanwijzingen te geven. 

 

4. Beëindigen van een demonstratie (art 7 Wom) 

 

Het is mogelijk om op basis van de Wom een demonstratie te beëindigen en 

demonstranten opdracht geven om uiteen te gaan. Dit besluit kan alleen genomen 

worden indien er sprake is van (kans op) wanordelijkheden, gevaar voor de 

volksgezondheid en gevaar voor het verkeer. 

In Rotterdam is dit besluit genomen door de vz VR bij de demonstratie van BLM. 

Demonstranten hielden zich niet aan de afstandsregel. 

Als het besluit wordt genomen in verband met de afstandsregel moet dit besluit 

worden genomen door de voorzitter van de veiligheidsregio. 

Indien het besluit wordt genomen op basis van niet-corona-gerelateerde zaken is 

het alsnog wenselijk dit besluit formeel te laten nemen door de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Dit omdat opgelegd beëindigen kan leiden tot escalaties waarbij de 

afstandsregel mogelijk niet meer in acht wordt genomen.  

Proces is identiek als bij “aanwijzing”. 

 

Informatievoorziening, afstemming en besluitvormingslijn 

Voorgesteld wordt de volgende afspraken te hanteren: 

- Demonstraties worden in beginsel lokaal opgepakt en voorbereid. 

- Nadat een kennisgeving is ontvangen, informeert de betreffende gemeente de 

voorzitter VR via het ROT COVID-19 (COVID19@vru.nl) en de afdeling veiligheid van 

gemeente Utrecht (secretariaatveiligheid@utrecht.nl).  

- Indien kennisgevingen binnen 24 uur of in het weekend binnenkomen, wordt u 

verzocht tevens het piket veiligheid van de gemeente Utrecht in kennis te stellen 

(tel: 06-27011227). Het piket veiligheid stelt tevens de ROL COVID-19 op de hoogte. 

- Indien collegiaal advies gewenst is, dit expliciet in de mail aan te geven. Er zal 

vervolgens contact worden opgenomen. 



- Bij acute zaken waarbij besluitvorming door de voorzitter veiligheidsregio wordt 

voorzien of noodzakelijk is, neemt de burgemeester van de betreffende gemeente 

rechtstreeks contact op met de voorzitter van de veiligheidsregio.    

- Parallel hieraan neemt de (adviseur veiligheid van de) betreffende gemeente contact 

op met piket veiligheid van de gemeente Utrecht en de ROL COVID-19 op. 

 

Bijlage 

- Artikel www.openbareorde.nl, met toelichting op demonstratie Amsterdam  

1 juni 2020, inclusief taak- en rolverdeling burgemeester en voorzitter 

veiligheidsregio. 

 

 

http://www.openbareorde.nl/
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