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Gegevens
09-07-2020 14:25: VR003-COPI-MULTI-IM (03-vanbrakelu)
ROT Drenthe - Beeldvorming
Bestuurlijke regie Veiligheidsregio Drenthe op boerenprotesten

Handhaving van het WOM-besluit (verbod op trekkerdemonstratie) vindt vanuit:
bestuursrechtelijk oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio; strafrechtelijk
oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie De politie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
De wijze van handhaving vindt plaats in de lokale driehoek
De operationeel leider wordt geinformeerd door de politie over de (wijze van) handhaving
Openbare orde en veiligheid is/blijft verantwoordelijkheid van de burgemeester, tenzij het een besluit betreft die valt onder de reikwijdte van de
GRIP 4 die in het kader van de coronacrisis is ingesteld.
Desgewenst vindt bestuurlijke afstemming plaats door de voorzitter veiligheidsregio en de betreffende burgemeester over concrete situaties.
Bovenstaande lijn is een algemene lijn die momenteel in een concreet handelingsperspectief door TRIP-advocaten wordt uitgewerkt.
Ook geeft TRIP-advocaten op korte termijn inzicht in de mogelijkheden van bestuursrechtelijk handhaven van de boerenprotesten.
Operationele multidisciplinaire regie op boerenprotesten
De multidisciplinaire afstemming (coordinatie, communicatie en informatie) omtrent boerenprotesten vindt plaats binnen de bestaande
crisisstructuur Corona.
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AC Ghor
AC Gemeente
AC Politie
Marten van Delden

Informatiemanager

06-10147911

ACbrandweer VRD

Piketfunctionaris

088/088/0230486

09-07-2020 14:41: VR003-COPI-MULTI-IM (03-vanbrakelu)
ROT Drenthe - Beeldvorming
Bestuurlijke regie Veiligheidsregio Drenthe op boerenprotesten
Handhaving van het WOM-besluit (verbod op trekkerdemonstratie) vindt vanuit:
bestuursrechtelijk oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio; strafrechtelijk
oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie De politie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
De wijze van handhaving vindt plaats in de lokale driehoek
De operationeel leider wordt geinformeerd door de politie over de (wijze van) handhaving
Openbare orde en veiligheid is/blijft verantwoordelijkheid van de burgemeester, tenzij het een besluit betreft die valt onder de reikwijdte van de
GRIP 4 die in het kader van de coronacrisis is ingesteld.
Desgewenst vindt bestuurlijke afstemming plaats door de voorzitter veiligheidsregio en de betreffende burgemeester over concrete situaties.
Bovenstaande lijn is een algemene lijn die momenteel in een concreet handelingsperspectief door TRIP-advocaten wordt uitgewerkt.
Ook geeft TRIP-advocaten op korte termijn inzicht in de mogelijkheden van bestuursrechtelijk handhaven van de boerenprotesten.
Operationele multidisciplinaire regie op boerenprotesten
De multidisciplinaire afstemming (coordinatie, communicatie en informatie) omtrent boerenprotesten vindt plaats binnen de bestaande
crisisstructuur Corona.
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06-10147911ACbrandweer VRDPiketfunctionaris088/0230486

09-07-2020 15:27: VR003-MK-MULTI-CACO (01-deelstraj)
ROT Drenthe - Samenstelling ROT

Leider OT
Louwy Snippe

AC Brandweer

1 - 0612801659
2 - bgg piketnr. 088-0230486

AC Ghor
AC Gemeente
AC Politie
Marten van Delden

Informatiemanager 06-10147911ROT

088-1670331

09-07-2020 16:10: VR003-COPI-MULTI-IM (03-boonstrac)
ROT Drenthe - Beeldvorming
Operationele multidisciplinaire regie op boerenprotesten
De situatie rond de boerenprotesten is primair een aangelegenheid van de lokale driehoeken en de politie.
Actuele operationele informatie over de protesten staan dan ook onder het tabblad 'Politiezorg', niet onder dit tabblad. De multidisciplinaire
afstemming (coordinatie, communicatie en informatie) omtrent boerenprotesten vindt plaats binnen de al bestaande crisisstructuur Corona.
Afspraken die hier gemaakt worden, worden in dit tabblad bijgehouden. Als de situatie zich voordoet dat een operationele crisisorganisatie in de
benen komt, wordt dit apart aangegeven.

Bestuurlijke regie Veiligheidsregio Drenthe op boerenprotesten
Handhaving van het WOM-besluit (verbod op trekkerdemonstratie) vindt vanuit:
bestuursrechtelijk oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio; strafrechtelijk
oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie De politie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
De wijze van handhaving vindt plaats in de lokale driehoek
De operationeel leider wordt geinformeerd door de politie over de (wijze van) handhaving
Openbare orde en veiligheid is/blijft verantwoordelijkheid van de burgemeester, tenzij het een besluit betreft die valt onder de reikwijdte van de
GRIP 4 die in het kader van de coronacrisis is ingesteld.
Desgewenst vindt bestuurlijke afstemming plaats door de voorzitter veiligheidsregio en de betreffende burgemeester over concrete situaties.
Bovenstaande lijn is een algemene lijn die momenteel in een concreet handelingsperspectief door TRIP-advocaten wordt uitgewerkt.
Ook geeft TRIP-advocaten op korte termijn inzicht in de mogelijkheden van bestuursrechtelijk handhaven van de boerenprotesten.
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09-07-2020 17:25: VR003-COPI-MULTI-IM (03-boonstrac)
ROT Drenthe - Samenstelling ROT
Naam

Functie
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Leider OT
Louwy Snippe

AC Brandweer

1 - 0612801659
2 - bgg piketnr. 088-0230486

AC Ghor
AC Gemeente
AC Politie
Carolijn Boonstra

InformatiemanagerROT088-1670331

05

Ulrike van Brakel

09-07-2020 17:26: VR003-COPI-MULTI-IM (03-boonstrac)
ROT Drenthe - Samenstelling ROT
Naam

Functie

Telefoonnummer

Leider OT
Louwy Snippe

AC Brandweer

1 - 0612801659
2 - bgg piketnr. 088-0230486

AC Ghor
AC Gemeente
AC Politie
Carolijn Boonstra
Ulrike van Brakel

Informatiemanager
05088-2460233

10-07-2020 09:16: VR003-AC-BZ-IM (03-anemaetm)
ROT Drenthe - Bevolkingszorg
Gemeente Coevorden: In het geval van een demonstratie op het grondgebied van de gemeente Coevorden wordt te allen tijde de burgemeester
gevraagd een besluit te nemen in het kader van OOV en vindt er altijd afstemming plaats met de vz VRD.”
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Het woord ‘tenzij’ met verwijzing naar de maatregelen i.v.m. de Coronacrisis geeft aan dat de burgemeester geen bevoegdheid heeft in het kader
van OOV zodra een besluit aan Coronamaatregelen gekoppeld is, maar bij demonstraties neemt Coevorden het standpunt in dat dit primair een
OOV aangelegenheid betreft.

12-07-2020 17:50: VR003-COPI-MULTI-IM (03-boonstrac)
ROT Drenthe - Beeldvorming
Op de website van de VRD is op 12 juli 17.00 uur gepubliceerd over het niet verlengen van het demonstratieverbod met trekkers.
https://www.vrd.nl/actueel/verbod-niet-verlengd.html
Operationele multidisciplinaire regie op boerenprotesten
De situatie rond de boerenprotesten is primair een aangelegenheid van de lokale driehoeken en de politie.
Actuele operationele informatie over de protesten staan dan ook onder het tabblad 'Politiezorg', niet onder dit tabblad. De multidisciplinaire
afstemming (coordinatie, communicatie en informatie) omtrent boerenprotesten vindt plaats binnen de al bestaande crisisstructuur Corona.
Afspraken die hier gemaakt worden, worden in dit tabblad bijgehouden. Als de situatie zich voordoet dat een operationele crisisorganisatie in de
benen komt, wordt dit apart aangegeven.

Bestuurlijke regie Veiligheidsregio Drenthe op boerenprotesten
Handhaving van het WOM-besluit (verbod op trekkerdemonstratie) vindt vanuit:
bestuursrechtelijk oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio; strafrechtelijk
oogpunt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie De politie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
De wijze van handhaving vindt plaats in de lokale driehoek
De operationeel leider wordt geinformeerd door de politie over de (wijze van) handhaving
Openbare orde en veiligheid is/blijft verantwoordelijkheid van de burgemeester, tenzij het een besluit betreft die valt onder de reikwijdte van de
GRIP 4 die in het kader van de coronacrisis is ingesteld.
Desgewenst vindt bestuurlijke afstemming plaats door de voorzitter veiligheidsregio en de betreffende burgemeester over concrete situaties.
Bovenstaande lijn is een algemene lijn die momenteel in een concreet handelingsperspectief door TRIP-advocaten wordt uitgewerkt.
Ook geeft TRIP-advocaten op korte termijn inzicht in de mogelijkheden van bestuursrechtelijk handhaven van de boerenprotesten.
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Toelichting besluit verbod demonstraties
met landbouwvoertuigen
Gisteren (maandag 6 juli) heeft de voorzitter van de VRD een besluit genomen rondom de demonstraties in de
agrarische sector. In dit besluit zijn demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare
plaatsen in Drenthe van maandag 6 juli 20:00 uur tot maandag 13 juli 7:00 uur verboden door de voorzitter van
Veiligheidsregio Drenthe. We merken dat hierover vragen binnen komen van (met name) vrijwillige collega’s. Dit
begrijpen we heel goed, aangezien het besluit vanuit de VRD is gecommuniceerd. Hieronder lichten we graag
een en ander toe.
Reacties van vrijwilligers bij de brandweer
Collega’s uit de landbouwsector die ook brandweervrijwilliger zijn bij de VRD kunnen het als vervelend ervaren
dat ‘hun VRD’ de demonstraties met landbouwvoertuigen verbiedt. Als brandweervrijwilliger verwachten ze juist
steun van de VRD. Het is goed om te weten dat de VRD alleen een uitvoerende rol heeft bij de ondersteuning van
de voorzitter van de VRD in zijn rol om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De afweging of iets
(verkeers)veilig kan is aan de politie en die adviseert de voorzitter.
Veiligheid
Het recht om te demonstreren is er nog steeds. De burgemeester, voorzitter VRD, politie, of de VRD hebben
geen mening over de inhoud van het debat over stikstofregels. Er wordt slechts gehandhaafd op de Wet
Openbare Manifestaties (WOM). Veiligheid is hierbij een belangrijk thema. En omdat de veiligheid onder druk
staat, is deze maatregel genomen.
Wat is de WOM?
In het kader van de WOM (Wet Openbare Manifestaties) is er demonstratierecht. De burgemeester ziet daarop
toe en heeft de bevoegdheid om voorwaarden mee te geven aan een demonstratie, of in voorkomende gevallen
een demonstratie te verbieden. En dat laatste gebeurt meestal vanuit veiligheidsoverwegingen.
Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren
Dat kondig je van te voren aan en dan maak je afspraken over hoe het zal gaan. Iedereen mag dus kenbaar
maken via dit recht dat je een andere mening hebt of aandacht wilt voor een onderwerp. Als er spontaan een
actie ontstaat, dan wordt vaak een “WOM-brief” uitgereikt door de burgemeester. Hierin staat dan waar de
demonstranten zich aan moeten houden.
Waarom ligt de beslissing nu bij de voorzitter van de VRD?
Als gevolg van de COVID-19 besmettingen is er een GRIP4 binnen de veiligheidsregio. En dat betekent dat niet
de lokale burgemeester, maar de voorzitter van de Veiligheidsregio de taken in het kader van de WOM heeft. Die
spreekt en handelt dan namens de twaalf burgemeesters in Drenthe. En de VRD ondersteunt de voorzitter bij zijn
taak.
Waarom nam de voorzitter dit besluit?
De boerenacties van de afgelopen dagen waren niet aangekondigd en er zijn geen afspraken gemaakt over
(verkeers)veiligheid of besmettingsrisico’s in het kader van COVID-19. Via de media was aangekondigd dat er
meer spontane acties zouden komen. De voorzitter, op advies van de politie, heeft een besluit genomen om dit
soort blokkades met landbouwvoertuigen te verbieden. De uitgebreide toelichting voor het nemen van dit besluit
is te lezen in de brief “Beperking uitvoering demonstratierecht” op VRD.nl.

Tot slot
De VRD is niet tegen de boerenacties. We zien de noodkreten van collega’s en begrijpen de drang om te
demonstreren. We wensen alle collega’s die werkzaam zijn in de agrarische sector sterkte in deze bijzondere en
ingewikkelde tijd. We hopen dat zij op een veilige wijze zijn/haar mening en noodkreet op een goede wijze bij de
politiek onder de aandacht krijgen. Heb je vragen of wil je hierover in gesprek? Neem dan contact op met je hoofd
IB.

WhatsApp-bericht (plv.) voorzitter Veiligheidsregio Drenthe:
Collega’s,
In overleg met Gery Veldhuis en de burgemeesters van Groningen/ Leeuwarden is besloten om
geen trekkerblokkades meer toe te staan. Het ongereguleerde gedogen brengt permanente
veiligheidsrisico’s met zich mee.
Daarvoor is voor de drie Noordelijke Provincies een gelijkluidende WOM-brief opgesteld. Dat
betekent dat elke demonstratie met een weg- of gebouwblokkade door de politie zal worden
beëindigd. Daarbij zullen actievoerders worden aangehouden. Overigens kan daardoor het opheffen
van de blokkade nog wel even duren. Andere actievormen blijven toegestaan ihkv het
demonstratierecht.
Ik neem aan dat jullie je kunnen vinden in deze hardere lijn.

