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Geachte heer Van Amersfoort,
Op 11 juni 2015 ontving de Wob-coordinator van de Korpsstaf uw verzoek op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van 10 juni 2015, voorzien van uw in het
briefhoofd vermelde kenmerk. Uw verzoek heeft betrekking op alle documenten met
betrekking tot de Nederlandse Veteranen Motorrit (of vergelijkbare namen) in 2012 en 2014.
Nadat ten aanzien daarvan aan u een ontvangstbevestiging werd verzonden, is uw verzoek
ter afhandeling doorgeleid naar de regionale eenheid Den Haag. Vanuit deze eenheid werd bij
brief van 3 juli jongstleden de ontvangst daarvan bevestigd en werd de beslistermijn verdaagd
tot 6 augustus aanstaande.
In uw informatieverzoek heeft u aangegeven alle documenten to willen ontvangen met
betrekking tot de door u aangeduide bestuurlijke aangelegenheid. De Nederlandse Veteranen
Motorrit (verder: de Veteranen Motorrit) maakte zowel in 2012 als in 2014 onderdeel uit van de
Nederlandse Veteranendag.
In 2012 vond de Nederlandse Veteranendag plaats op 30 juni en in 2014 op 28 juni.
Voor zover de politie over documenten beschikt met betrekking tot de Veteranen Motorrit,
maakt die informatie deel uit van de documenten die zijn opgesteld in het kader van de
Nederlandse Veteranendag. Dat brengt met zich mee dat, voor zover informatie betrekking
heeft op de Nederlandse Veteranendag maar niet op de Veteranen Motorrit, die informatie
buiten de reikwijdte van uw informatieverzoek valt. In voorkomende gevallen is daarvan
handmatig een aantekening gemaakt in de vorm van de aanduiding "br".
Overzicht documenten
Voor wat betreft de Nederlandse Veteranendag van 30 juni 2012 berusten onder de politie de
volgende documenten waarin informatie is opgenomen ten aanzien van de Veteranen
Motorrit:
1.
Bijlage bij het aanvraagformulier evenementenvergunning;
Algemeen SGBO draaiboek Veteranendag 2012;
2.
3.
Veteranendag 2012 Deeldraaiboek Mobiliteit:
Rapportages Bureau Regionale Informatie (Operationeel Dreigingsbeeld van
4.

T
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bijlage bij het aanvraagformulier evenementenvergunning;
Algemeen SGBO draaiboek Veteranendag 2014;
Rapportages Bureau Regionale Informatie (Dreigingsinschatting update A en
Operationeel Dreigingsbeeld van 20 respectievelijk 20 juni 2014);
Verslag lokale driehoek Den Haag van 16 juni 2014;
Brief aan de leden van de driehoek Den Haag van 19 juni 2014;
Verslag lokale driehoek 23 juni 2014;
Verslag lokale driehoek 30 juni 2014.

Beslissing
Voor zover binnen de reikwijdte van uw verzoek vallend, besluit ik de gevraagde informatie
openbaar te maken, tenzij in het navolgende anders is aangegeven.
Algemeen
Namen, handtekeningen en telefoonnummers van ambtenaren en overige personen zijn op
grond van artikel 10 aanhef en lid 2 onder e Wob onleesbaar gemaakt.
Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer weegt naar mijn oordeel
zwaarder dan het belang van openbaarmaking daarvan. Daar waar op deze grond wordt
geweigerd informatie openbaar te maken is daarvan handmatig een aantekening gemaakt in
de vorm van de aanduiding "p".
Opgemerkt dient te worden dat voor zover namen van ambtenaren onleesbaar zijn gemaakt,
dit geen medewerkers betreft die uit hoofde van hun functie bekend zijn bij het publiek
(ABRvS 18 juli 2007, LJN BA9807 en ABRvS 17 november 2010, LJN B04235). Waar namen
van ambtenaren en andere personen uit hoofde van hun functie wel openbaar zijn, worden die
namen uiteraard niet onleesbaar gemaakt.
Het doorkiesnummer van de behandelend ambtenaar in document 10 wordt eveneens
geweigerd met een beroep op het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Voor de bereikbaarheid van een bestuursorgaan als zodanig komt aan een doorkiesnummer
een ondergeschikte betekenis toe. Opgemerkt dient te worden dat informatie kan worden
ingewonnen door gebruik te maken van een algemeen telefoonnummer. Met betrekking tot de
weigering het doorkiesnummer openbaar te maken wordt verwezen naar de uitspraak van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 18 juli 2007
(ECLI:NL:RVS:2007:BA9807).
In de bijlage bij het aanvraagformulier evenementenvergunning (documenten 1 en 6) is het
mobiele telefoonnummer van de projectleider van de Stichting Nederlandse Veteranendag
onleesbaar gemaakt. Nu dit telefoonnummer niet door de betrokken organisatie is openbaar
gemaakt, moet het er voor worden gehouden dat dit een prive telefoon betreft. Het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de projectleider weegt naar mijn oordeel
zwaarder dan het belang van openbaarmaking daarvan. Dit geldt ook voor de handtekening
van de betreffende projectleider (document 1).
Specifieke documenten
Ad. 3 Veteranendag 2012 Deeldraaiboek Mobiliteit
Deeldraaiboeken worden niet verstrekt met een beroep op artikel 10, tweede lid, onder d van
de Wob (inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen). Immers, deeldraaiboeken zijn
een uitwerking van het algemeen draaiboek op een specifiek gebied, zoals Kier bijvoorbeeld
verkeersmaatregelen. Een dergelijk deeldraaiboek geeft tot op detailniveau inzicht in
strategieen, tactieken en technieken die de politie toepast in bepaalde situaties.
Openbaarmaking daarvan kan ertoe leiden dat bij een toekomstig evenement als de
Nederlandse Veteranendag of bij demonstraties door minder welwillende burgers
geanticipeerd kan worden op de door de politie te hanteren strategieen, tactieken en
technieken. Niettemin ben ik bereid voor wat betreft de Veteranen Motorrit daaruit inlichtingen
"vvaaKzaarn en clienstlpaar>>
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te verschaffen als bedoeld in art. 7 lid 1 onder d van de Wob. Deze inlichtingen zijn
opgenomen in document 3.
Ad. 4 en 8. Informatierapoorten
De informatierapporten hebben betrekking op de Nederlandse Veteranendag en bevatten
informatie die deels buiten de reikwijdte van uw informatieverzoek vallen. Voor zover de
informatierapporten betrekking hebben op de Veteranen Motorrit wordt die informatie niet
openbaar gemaakt op grond van artikel 10 lid 2 onder d Wob. Het belang van inspectie,
toezicht en controle weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking. De rapporten
bieden inzicht in de wijze waarop de politie relevante informatie vergaart. Tevens bieden de
rapporten inzicht in door de politie toegepaste strategieen, tactieken en technieken bij
grootschalig optreden. Openbaarmaking van deze informatie zou de adequate
informatiepositie van de politie kunnen schaden en toekomstig optreden van de politie kunnen
bemoeilijken. Dit kan verstoringen van de openbare orde tot gevolg hebben en gevaar
opleveren voor deelnemers en toeschouwers, aismede voor de betrokken politieambtenaren.
Ad. 5 Verslag lokale driehoek Den Haag 18 juni 2012
Punt 2 van het verslag betreft de voorbereiding van de Nederlandse Veteranendag. De
overige onleesbaar gemaakt informatie valt buiten de reikwijdte van uw informatieverzoek (zie
aanduiding met "br"). Daarnaast is de naam van een ambtenaar onleesbaar gemaakt.
Ad 10. Brief aan de leden van de driehoek Den Haaq van 19 iuni 2014
In de tekst is een getal onleesbaar gemaakt met daarbij de aanduiding "i". Dit is gebeurd
omdat dit gegeven de informatiepositie van de politie betreft. Het onleesbaar maken is
gebaseerd op artikel 10 lid 2 onder d Wob, nu het belang van inspectie, controle en toezicht
zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking
Ad. 12. Verslag lokale driehoek Den Haag 30 juni 2014
Punt 4 van het verslag betreft de terugblik op Veteranendag en Parkpop. In de eerste alinea is
een naam onleesbaar gemaakt. De overige onleesbaar gemaakt informatie valt buiten de
reikwijdte van uw informatieverzoek. De passages zijn voorzien van de aanduiding "br".
In de tweede alinea is de laatste zin onleesbaar gemaakt. Die zin betreft een persoonlijke
beleidsopvatting van een van de deelnemers aan het overleg. Aan de weigering die informatie
openbaar te maken leg ik het bepaalde in art. 11 lid 1 van de Wob ten grondsiag. De
betreffende zin is voorzien van de aanduiding "pb".
Mocht u van mening zijn dat er een bepaald document ontbreekt, dan verzoek ik u om contact
op te nemen met de afdeling Juridische Zaken (tel. 070-4242272), opdat daarover alsnog een
(aanvullende) beslissing kan worden genomen.
Hoogachtend,

De korpschef van politie, namens deze
de politiechef van Den Haag,
namens deze,

M. mr. J.B. van der Els
Jurist
<fvvaaKzaarn en clienstlpac
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Brief 14 juli 2015 aan de heer Van Amersfoort
Informatieverzoek december 20152102307

Bijiage rechtsmiddel
Indien u zich niet kunt verenigen met de inhoud van dit besluit, kunt u overeenkomstig de
Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van dit
besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de
korpschef van politie en te worden ingediend bij politie Den Haag, afdeling juridische zaken,
postbus 264, 2501 CG Den Haag.

«vvaaKzaam en clienstbaau;
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achtste Nederlandse Veteranendag op 3Q juni 2012 en de Para demonstratie boven de
Hofviiver op vrijdag 29 juni 2012.
Beschrijving evenement op hoofdlijnen
De Stichting Nederlandse Veteranendag (SNLVD) heeft als doe( het bevorderen van maatschappelijke
erkenning en waardering voor de Nederlandse Veteraan. Onderdeel hiervan is het verzorgen van een
jaarlijks terugkerend formeel nationaal evenement "De Nederlandse Veteranendag". De Ministerrrad
heeft voor dit evenement in 2008 de nationele viaginstrucite "beperkt viaggen` uitgevaardigd. De
Nederlandse Veteranendag (NLVD) vindt elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni pleats.
Het evenement bestaat nit een ceremonie in de Ridderzaal, een medaille-uitrelking op het Binnenhof,
een nationaal veteranendefile door de binnenstad van Den Haag en een grote Manifestatie op het
Malieve(d. Het evenement trekt jaarlijks veel publiek. A! enige jaren is dat stable! op 70.000 bezoekers
en deelnemers. Het theme in 2012 is "De veteraan in de samenleving/in zijn werkorngeving"
Het programma van de NLVD 2012 is op hoofdlijnen gelijk aan 2011.

Programmaverloop
Vriidag 29 juni 2012:

Zaterdag 30 juni 2012:

Een veteranen motorrit met ongeveer 250 motorrijders (veteranen) zal
onder begeleiding op 30 juni rond 12.00 uur arriveren op het Malleveld
om !ulster bij to zetten aan de Manifestatie.
Pariceermogelijkheden

PubiiciteitscamPagne

Publiciteitscampagne

Flyer distributie

Terrein, omgeving en schade

Veiligheid- en bereikbaarheici

Bijzonderheden

Diverse annexen

Den Haag, 21 debember 2013
SflcMin NeciPrl

se Veteranendag

Algemeen Draaiboek Veteranendag 2012

Politie Haaglanden

Tijdlijn
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-

Aileen voor intern gebruik
Versie t1

12.00 u Aankomst 200 motoren

48

vertrouwelijk
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Op zaterdag 30 juni zal er vanaf de parkeerplaats Knorrestein aan de Al2 een begeleiding
plaatsvinden door motorrijders van TVS. Het gaat hierbij om in totaal 200 motorveteranen die om
12.00 uur willen aankomen op het Malieveld. Route einde Al2 linksaf Zuid-Hollandiaan. Bij de
Koningskade linksaf over het fietspad near het Malieveid, alwaar een apart gedeelte voor hen is
vrijgemaakt.

Flyerdistributie

Terrein, omgeving en schade

Veiligheid- en bereikbaarheids

NB. De veteranen citytour door net winkelcentrum achter het Buitenhof vindt niet meer pleats.

Den Haag, 22 december 2011
Stichting Nederlandse Veteranendag
Projectleider
drs. J. Rijken MC

VERTROUWELIJK

Verslag OPERATIONELE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 18 juni 2012
Aanwezig:
Bestuur:
OM:
Politie:

C

Van Aartsen,
Korvinus,
Van Musscher,
agendapunt 2)_ (verslag)

bij agendapunt 6

(bij

2. Veteranendag, zaterdag 30 juni 2012
‘,1

licht toe dat Veteranendag weer intensief wordt voorbereid, om to voorkomen dat de
scherpte door routine verdwijnt

meldt dat
bekend is bij de organisatie dat sommige deelnemers aan het defile tevens behoren tot
een 1% motorclub.

VZIGRANEV
MGEZET
Ni DIENS.
VAN GE VREDE

r

Bri.a e 1:traanvraa forrnulier Evenementenverclunnincl vox de Nederlandse Veteranendag
on 28 juni 2014 en de parachutistendemonstratie boven de Hofviiver op vrrela 27 juni 2014.

Beschrijving evenement op hoofdlijnen
be Stichting Nederlandse Veteranendag (SNLVD) heeft as doe! het bevorderen van maatschappelike
erkenning en waardering voor de Nederlandse Vetetaan. Onderdeel hiervan is het verzorgen van een
jaadijks terugkerend forme& nationaal evenement "De Nederlandse Veteranendag". De Ministerraad
heeft voor dit evenement in 2008 de nationate viaginstructie uitgevaardigd. De Nederlandse
Veteranendag (NLVD) vindt elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni pleats. Het evenement
bestaat uit een ceremonie in de Ridderzaal, een medaille-uitrelking op het Binnenhof, een nationaal
veteranendefile door de binnenstad van Den Haag en een grote manifestatie op het Malieveld. Het
evenement trekt jacrlijks veel publiek, in 2013 met een record aantal bezoekers en deelnemers van
85.000. Het theme in 2014 is "De 10° Nederlandse Veteranendag', met de focus op educatie.
Het programme van de NLVD 2013 is op hoofdlijnen gelijk aan 2012.
Programmaverloop
Vrijdaq 27 Rini 2014:

Zaterdaq 28 iuni 2013:

Een veteranen motorrit met ongeveer 250 motorrijders (veteranen) zal
ender begeleiding op 28 juni rond 12.00 uur arriveren op het Malieveld
orn luisler bij to zetten can de iVianliestatie.
Parkeermogelijkheden

Algemeen Draaiboek Veteranendag 2014

Politie eenheid Den Haag

6,

Beleidsuitgangspunten
De voor het evenement van deze omvang noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen.
Deze maatregelen richten zich op:

Aileen voor intern gebruik
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vertrouwelijk

Politie eenheid Den Haag

Algemeen Draaiboek Veteranendag 2014

ten aanzien van Outlaw Motorcycle Gangs (0MG) wordt gehandeld op basis van het Iandelijk
integraal plan van aanpak OMG's (door de minister van V&J vastgesteld op 24 april 2012),
uitgangspunt daaruit voortvloeiend is onder meer dat herkenbare activiteiten van (leden van) OMG's
niet warden gefaciliteerd;
elle gedurende Veteranendag, in Den Haag gehouden activiteiten warden aan de beleidskaders en uitgangspunten getoetst.
Alle gedurende Veteranendag, in Den Haag, gehouden overige activiteiten worden aan deze
beleidsuitgangspunten getoetst.

Aileen voor intern gebruik
liFF 2.0

vertrouwelijk
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Versiag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 16 juni 2014
Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:
NCTV:

Van Aartsen
Korvinus,
Van Musscher

VIERHOEK

Veteranendag, 28 juni
algemeen commandant SGBO Veteranenclag, informeert de leden van de vierhoek
over de laatste stand van zaken betreffende Veteranenclag 2014 en de daarbij voorgestelde
rnaatregelen en beleidskaciers.

benoemd de motorrit van 200 motorrijders van Knorrestein naar het Malieveld. Hier hebben

zicheeden van de outlaw motorcycle gang (OMG) MC Veterans voor ingeschreven. Eerder in de
driehoek is de lijn bepaald dat zij niet herkenbaar als MC Veterans kunnen meerijden in de begeleide
echter als
tit. Het zelfreinigende verrnogen van de organisatie van de motorrit wordt doo
laag ingeschat om dit zeif to regelen met de MC Veterans. Terwijl Is overeengekomen dat met het
defile alfeen de voorzitter en zonder "colors" meerijdt, is niet uit to sluiten dat er leden van de OMG op
Knorrestyn (Zoetermeer) verschynen met "colors".
De burgerneester en cie hoofdofficier van justitie stellen dat er geen uitzondering zal worden gemaakt
op de beleidsaanpak voor OMG`s. Uitgangspunt is dat de politie geen motorrit begeleid waarin
zichtbaar Peden van een OMG meerijden. De burgemeester verzoekt proactief rekening to houden met
zegt toe de voorzitter van het comite Veteranendag Boele Staal
het scenario in de planvorming.
ieldt verder dat ZKH het Malieveld met zaf bezoeken.
hierover to informeren.
De hoofdofficier van Justitie geeft mee dat op 28 juni of 29 juni mogelijk ook een WK voetbalwedstrijd
is van het Nededands elftal.
De vierhoek stemt in met de voorgestelde maatregelen en beleidskaders.

aPgg.
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De laden van de driehoek Den Haag

organtsatieonderdeo eenhetd Den Haag
staf eenheidsleiding
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Burgemeester Ratijnlaan 35
2585 BG Den Haag
Te1efoon 070
E-mail
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Datum 19 juni 2014
Bi5age(n)
onderwerp Veteranendag

P

Geachte laden,
Op 16 juni werd in de driehoek van gedachten gewisseld over Veteranendag. Meer in het bijzonder
werd stilgestaan bij de motorrit van ca 200 veteranen van de parkeerplaats Knorrestein aan de Al 2
bij Zoetermeer near het Malieveld.
Om uitvoering te geven aan uw besluiten heb ik het volgende laten uitwerken.
De motorrit bij Veteranendag maakt deaf tilt van de vergunning, wordt leder jaar gehouden en heeft
nooit tot problemen geleid. De rit wordt begeleid door motorrijders van de politie. Dit onderscheidt
het evenement van zo maar een motorrit. Het bijzondere karakter geldt niet alleen voor de deelnemende veteranen op de motor, maar ook voor de veteranen en familieleden die bij aankomst op
het Malieveld stean to wachten.
Onder de deelnemende veteranen bevindt zich vermoedelijk een aantal laden van de 'Veterans
MC'. Vastgesteld is dat de politie geen faciliteiten verleent aan daze en andere outlaw motorcycle
gangs (OMG's). Nadrukkelijk wordt vermeld dat het hier dus niet gaat am een ride out van een
OMG, maar om een vergund evenement waarvan slechts een kleine minderheid van de deel.eden van de MC f L
nemers behoort tot een OMG. Er wordt rekening mee gehouden dat er
Veterans mee willen rijden.
Als befeidsfijn geldt dat in de groep die wordt begefeid door de politie geen els zodanig herkenbare
laden van de Veterans MC meerijclen. Loden van de MC Veterans zijn dus welkom om mee to
rijden, maar niet in de zg 'full colors',
Voor zover bij de start in Zoetermeer blijkt dat zich Loch herkenbare laden van de Veterans MC
bevinden, zal de organisatie (vergunninghouder) door de politic worden gevraagd om daze
personen hun full colors Lilt to laten doen. Als hier niet aan wordt voldaan, zal de politie de groep
NIET begeleiden. De groep wordt dan niet verboden om te vertrekken; hiervoor bestaat geen
reden. Ook zal de laden van de Veterans MC niet vvorden verboden om in full colors to gaan rijden.
(hiervoor is geen rechtsgrond). Maar de politic zal dan dus niet voorzien in begeleiding.
Bij zichfbare OMG-feden treedt de politic dus terug. Medewerking is oak niet nodig, want de
motorrijders kunnen prima individueel near Den Haag rijden. Zoetermeer wisten zij immers ook
individueel en zonder politiebegeleiding te berelken. Het vergunde evenement (motorrit) Ran ook
zonder politic doorgang vinden. Aileen van het bijzondere karakter door de politiebegeleicling zal
den geen sprake zijn.

Datum
Oncierwerp

Veteranendag

Pagina 2/2

Het is denkbaar dat zich op de parkeerplaats Knorrestein een groepje OMG-laden afscheidt om het
de grote groep mogefijk te maken am met politiebegeleiding te vertrekken, Als de OMG-Laden
eerder willen starten dan de grate groep bestaat hiertegen geen bezwaar, Om zeker te stellen dat
zij niet onderweg gaan staan wachten om alsnog aan te sluiten, zullen zij op enige afstand door de
politie worden gevolgd.
Als de Veterans MC-Ieden later willen starten kan de politie besluiten om betrokkenen een pear
minuten (meer is niet nodig) op te houden op de parkeerplaats. Dit is alleen verantwoord als de
verwachting bestaat dat de situatie na het vertrek van de begeleide groep beheersbaar blijft. De
politie gaat niet over tot het fysiek tegenhouden van daze mensen. Als de verwachting bestaat dat
het vertrekken van de door de politie te begeleiden groep tot problemen met de achterblijven OMGleden zal feiden, vindt geen begeleiding pleats
Het besluit dat hierover op het laatste moment zal moeten warden genomen, hangt of van de sfeer
op de parkeerplaats en de professionele inschatting van de politie. In dat proces speelt de ter
plaatse aanwezige commandant van de politie een belangrijke rol. Hij staat in verbinding met het
hoofd ordehandhaving en de algemeen commandant van de SGBO die ulteindelijk de beslissing
zal nemen
1k verzoek u in te stemmen met bovengenoemde werkwijze.
De algemeen commandant SGBO Veteranendag,

VERTROUWELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 23 juni 2014
Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:

Van Aartsen (voorzitter
Korvinus,
Entken

:verslag)

5. Veteranendag
Entken meldt dat het comite Veteranendag de lijn van de driehoek steunt om geen politiebegeleiding
to bieden indien outlawbikers in 'full colors' zich op Knorrestein in de motorrit bevinden. Het comite
heeft dat tevens per brief gecommuniceerd aan de MC Veterans. Entken geeft aan dat de MC
Veterans volgens de laatste berichten zelfs mogelijk direct op eigen gelegenheid near het Malieveld
zullen rijden waardoor er geen scenario op Knorrestein zal ontstaan. Desalniettemin is men op de
beschreven scenario's geprepareerd en wordt de burgemeester van Zoetermeer in kennis gesteld. De
driehoek stemt in met het voorgestelde scenario.

Lokale driehoek Den Haag 2014

VERTROUWELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 30 juni 2014.

Aanwezig:

Gemeente:
OM:
Politie:

Van Aartsen (voorzitter),
Entken,

(verslag)

Terugblik Veteranendag Parkpop

blikt terug op Veteranendag die goed is verlopen.

Verder geef
Malieveld gereden zijn.

r

aan dat de leden van de Veterans MC zelf op de motor naar het

De burgemeester laat weten dat hij met de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, de heer
B. Hoitink heeft afgesproken om bij de voorbereiding van Veteranendag volgend jeer tijdig stil te
staan bij de aanpak motorclubs.

