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Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:
Petten:
In het weekend voorafgaand aan de Nuclear Security Summit (NSS) vond het Nuclear Industry
Summit plaats in Amsterdam. Een aantal CEO van kemenergiebedrijven ging op dinsdag 25 maart
2014, de tweede dag van de NSS (Nuclear Security Summit), op "excursie" naar de Kerncentrale in
Petten.
Door de gemeente Schagen was een noodbevel afgegeven (ex artikel 175 van de Gemeentewet),
waarin staat dat de excursie mogelijk verstoord kan worden door actievoerders en dat de excursie
ongehinderd doorgang moet kunnen vinden.
Op dinsdagochtend bleek dat een aantal actievoerders zich verzameld had nabij de kerncentrale in
Petten.
Door ingrijpen van de Politie/ME werden 23 verdachten aangehouden bij de demonstratie
bij ECN te Petten op het adres Westerduinweg 3 te Petten.
Alle aangehouden verdachten werden door de pelotonscommandant van de ME aangehouden ter
zake het niet voldoen aan bevel of vordering. (In totaal waren er zo'n 30 a 40 personen, een aantal is
na vordering weg gegaan.)
Uit inventarisatie door de ME in Petten is gebleken dat 19 verdachten de advocaat Jebbink wensten te
consulteren. Vier personen wensten geen advocaat.
De actievoerders hadden de naam van Jebbink en telefoonnummer 020-5353390 op hun arm
geschreven. Bij een aantal ook het telefoonnummer 06-55791837 (= van advocaat Jebbink)
aangetroffen .

De aangehouden verdachten zijn vervolgens naar Hoofddorp gebracht en zijn daar voorgeleid. De
verdachten wensten alien geen verklaring of te Ieggen.
De 23 aangehouden verdachten

Zaanse Schans:
Op 25 maart 2014 is na het bezoek aan Petten, ook een bezoek gebracht aan de Zaanse Schans.
Hier bleek op het tegenover gelegen oud NUON gebouw diverse tekens te zijn aangebracht, het €
teken, een gasmasker en het radioactiviteitsymbool.
Op de Zaanse Schans waren een tiental demonstranten aanwezig met spandoeken en een
Iuchtsirene. Er deden zich geen ongeregeidheden voor, waardoor aanhoudingen niet nodig waren. De
demonstranten zijn op enig moment vertrokken met een busje richting Lagedijk, nadat hen door de
beheerder van de Zaanse Schans was verteld dat dit particulier terrein was.

Hofvijver:
Op 24 maart 2014 is bij de Hofvijver, Korte Vijverweg 1 (thy) te 's Gravenhage een demonstratie
gehouden. Vier personen bevonden zich in de Hofvijver.
Deze demonstratie was niet aangemeld. Op grond van de APV art. 11 WOM zijn alle vier de
demonstranten aangehouden. Van drie verdachten is de identiteit vastgesteld t.w.:

