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Nr. 1

NOORD NEDERLAND

SGBO ENN Boerendemonstratie

Sitrap nr. 4 8 juli 2020 09.30 uur

1. Samenvatting en voorlopige conclusie

Aanvullingen op rapportage van gisteravond in rood.

De meeste demonstranten zijn weer vertrokken vanafin noordelijke richting. Demonstrerende
boeren worden nu door de collega's ingesloten bijl " )gaat
om 50-60 voertuigen), waartegen nu wordt opgetreden. De eerste arrestatie is verricht.

Vanmorgen was er een statische demonstratie gaande waarbij de toegangsweg naar
afvalverwerkingsbedrijf" werd geblokkeerd. Het zou gaan om een demonstratie met 60
tot 70 voertuigen. De demonstranten werden ingesloten door de collega's aldaar. Duiding BO HIN: het
gaat vermoedelijk om de groep die om 4.00 uur bijin Spier zou verzamelen.

Er is een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen afgekondigd o.b.v. de Wom, en er wordt
naar aanleiding hiervan gehandhaafd. Dit geldt ook voor bestuurders van niet-landbouwvoertuigen als
ze onderdeel zijn van de demonstratie (medeplegen).

Daarentegen stelt van FDF en de laatste tijd van Agriactie dat we
de komende twee weken geen actie vanuit Friesland hoeven te verwachten en vermoedelijk ook niet
uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat maar om enkele
tractoren gaan. Volgens haar realiseren de boeren zich dat de acties van de laatste tijd niets
opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.

De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door (FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zal@dat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij gedacht kan worden
aan een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is (bron: HHN).

Tevens kwamen enkele posts voorbij waaruit af te leiden valt dat een enkeling met giertank of
graswagen leden van de VR Groningen zou willen bezoeken en een ander BM van de stad
Groningen. We hebben echter geen beschikking over informatie waarin het voornemen tot deze acties
wordt bevestigd.

2. (B)LOOS
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In navolging van de Veiligheidsregio Groningen hebben ook de Veiligheidsregio's Fryslän en Drenthe
besloten demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, te
verbieden:

In het gebied van de Veiligheidsregio Fryslän (provincie Fryslän) van dinsdag 7 juli 2020 om
11 uur en eindigend op maandag 13 juli 2020 om 7.00 uur. Bron: WOM BiefVR Friesland (LJP)
In het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe (provincie Drenthe, voor de periode van
maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur en eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief
VR Drenthe (LJP).

In het gebied van de Veiligheidsregio Groningen (Provincie Groningen) was het verbod al
ingegaan voor de periode van maandag 6 juli 2020 om 15:00 uur en eindigend op maandag
13 juli om 7:00 uur Bron: WOM BiefVR Drenthe (UP)

In deze brieven is ook opgenomen dat dit besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor
boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met
behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.

2.1. Locaties/personen

Bron GMS, tenzij anders aangegeven:

9.10 uur: 10 demonstranten zijn het maisveld in gelopen

9.10 uur: Eerste aanhouding gedaan, rustig verlopen

8.28 uur. Tractoren zouden over de landerijen rijden (bron: ME)

8.23 uur. Tractoren rijden weer in zuidelijke richting, weer richting

8.20 uur: Afslag 29 Dwingeloo afgezet door RWS.

8.10 uur: de ingang vanis weer vrij, stoet verplaatst zich in noordelijke richting; via Vamweg.
Van de demonstranten staat nog er 1 tractor, 1 auto en 1 vrachtwagen bijo
8.10 uur. boeren zouden vanafrechtsomkeert hebben gemaakt en weer richting Spier zijn gaan
rijden. De demonstratie zou nog niet zijn afgelopen (bron: RTV Drenthe).

18.47 uur: HHN heeft contact gehad met voorheen van FDF en de laatste tijd van
Agriactie. Volgens@hoeven we de komende 2 weken geen actie vanuit Friesland te verwachten en
vermoedelijk ook niet uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat
maar om enkele tractoren gaan. Volgens@realiseren de boeren zich dat de acties van de laatste
tijd niets opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.

De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door (FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zaldat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij je moet denken aan
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een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is (bron: HHN).

Via Social media en
binnen:

Woensdag 8 juli 2020
Friesland
Tijnje (verzamelplaats),
daarna Drachten (A7
gebouw) en Leeuwarden
(Provinciehuis)

Drenthe

Tijdstip

9.30 uur
(Tijnje)

kwam echter de volgende informatie

Bijzonderheden ,_Bevestigd J/N

Het is mogelijk (met enkele
slagen om de arm) dat de
voor vandaag geplande actie
in Drachten (Gebouw
A7/Meldkamer) en vervolgens
bij het Provinciehuis in
Leeuwarden vanuit Tijnje
(09.30 uur) op woensdag 8
juli plaats vindt.-

Drie onbekende locaties
rondom Hoogeveen

Spier

Wo 8 juli
nacht

Wo 8juli
04.00 uur

FDF Drenthe: kondigt rond
12.00 uur aan vannacht
(=nacht wo 8 juli!) te
verzamelen op 3 locaties rond
Hoogeveen om vanaf daar
naar een onbekend doel te
rijden. Opgave moet voor
15.00 uur vanmiddag.
Minimaal 70 tractoren
benodigd om actie te kunnen
starten.
FDF Drenthe: roept rond
09.00 uur op om vannacht
(=nacht wo 8 juli!) om 04.00
uur ergens rond Spier te
verzamelen "alles mag
mee,volle stronttanken,
kippers, vrachtauto's, alles
wat rolt, zo groot mogelijk.
Bron TG FDF Drenthe

-

(Bron:
HHN). Als er meer nieuws
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2.2. Omstandigheden / Omgeving

•

1 is wordt dit gemeld bij
HHN.

- -
., In de media komt naar voren dat de boeren aangeven 30 jaar geleden 3 weken geprotesteerd

hebben, en dat nu weer kunnen doen (bron: DvhN).
•

HHN)
•

(Bron:

• N393 bij Tijnje afgesloten ivm wegwerkzaamheden (8 juli)

2.3. Subjecten

3. Weersvoorspelling Noord Nederland

Weersverwachting voor Wijster

-5dagen 14dagen

De weersverwachting voor Wijster voor de komende 48 uur.

Vandaag Do 9 juli vr 10 juli
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(bron: weeronline)
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4. Bijlage

Kaart omgevina:

• Tijdlijn Berichtgeving bezoek Politie Noord NL en Provinciehuis Fryslan
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Nr. 2

NOORD NEDERLAND

SGBO ENN Boerendemonstratie

Sitrap nr. 5 8 juli 2020 12.30 uur

1. Samenvatting en voorlopige conclusie

Aanvullingen op rapportage van vanmorgen in rood.

Via social media worden veel berichten gedeeld over demonstranten die (vanuit de rest van het land,
Duitsland en binnen de eenheid) massaal naar Assen zouden komen. Er zijn wel aanwijzingen van
een aantal voertuigen die onderweg zijn naar de Balkengracht, maar niet dat dit massaal gebeurt. Ook
hebben zich enkele tientallen demonstranten verzameld rond de afgezette wegen bij de Balkengracht.
Er wordt geparkeerd in de omgeving (o.a. veel aan de.Een aantal boeren hebben lopend de
Balkengracht geprobeerd te bereiken. Deze zijn tegengehouden.

Er zijn tussen de 40 en 50 demonstranten aangehouden bij in Wijster, waaronder
minderjarigen. Ze worden naar de arrestantenstraat aan de Balkengracht in Assen gebracht.

Actie om de
demonstranten aan te houden bij Wijster is nog gaande.

De meeste demonstranten zijn weer vertrokken vanaf
boeren zijn door de collega's ingesloten bij

n noordelijke richting. Demonstrerende
(gaat om 50-

60 voertuigen), waartegen nu wordt opgetreden. De eerste arrestatie is verricht.

Vanmorgen was er een statische demonstratie gaande waarbij de toegangsweg naar
afvalverwerkingsbedrijf • • werd geblokkeerd. Het zou gaan om een demonstratie met 60
tot 70 voertuigen. De demonstranten werden ingesloten door de collega's aldaar. Duiding BO HIN: het
gaat vermoedelijk om de groep die om 4.00 uur bijin Spier zou verzamelen.

Er is een verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen afgekondigd o.b.v. de Wam, en er wordt
naar aanleiding hiervan gehandhaafd. Dit geldt ook voor bestuurders van niet-landbouwvoertuigen als
ze onderdeel zijn van de demonstratie (medeplegen).

2. (B)LOOS

In navolging van de Veiligheidsregio Groningen hebben ook de Veiligheidsregio's Fryslän en Drenthe
besloten demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, te
verbieden:
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In het gebied van de Veiligheidsregio Fryslän (provincie Fryslän) van dinsdag 7 juli 2020 om
11 uur en eindigend op maandag 13 juli 2020 om 7.00 uur. Bron: WOM BiefVR Friesland (LJP)
In het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe (provincie Drenthe, voor de periode van
maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief
VR Drenthe (LJP).

In het gebied van de Veiligheidsregio Groningen (Provincie Groningen) was het verbod al
ingegaan voor de periode van maandag 6 juli 2020 om 15:00 uur en eindigend op maandag
13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief VR Drenthe (LJP)

In deze brieven is ook opgenomen dat dit besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor
boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met
behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.

2.1. Locaties/personen

Bron GMS, tenzij anders aangegeven:

12.09 uur: 15-20 tractoren rijden bij Wijster (bron: RTV; social media)

12.02 uur: Er staan veel voertuigen geparkeerd aan de in Assen

11.45 uur: Een tiental lopende boeren willen naar bureau Balkengracht. Deze worden tegengehouden.

11.35 uur: Er zouden een aantal tractoren onderweg zijn naar Assen (bron.

11.25 uur: Tractor met een trailer richting Balkengracht {bron: portofoon)

11.15 uur: Geen tractoren bij de Balkengracht, wel pers

10.22 uur: 500 boeren zouden onderweg zijn naar Wijster (bron: social media,

9.37 uur: Gemeente Assen gaat dranghekken regelen voor bureau Balkengracht

9.10 uur: 10 demonstranten zijn het maisveld in gelopen

9.10 uur: Eerste aanhouding gedaan, rustig verlopen

8.28 uur: Tractoren zouden over de landerijen rijden (bron: ME)

8.23 uur: Tractoren rijden weer in zuidelijke richting, weer richting

8.20 uur: Afslag 29 Dwingeloo afgezet door RWS.

8.10 uur: de ingang vanis weer vrij, stoet verplaatst zich in noordelijke richting; via Vamweg.
Van de demonstranten staat nog er 1 tractor, 1 auto en 1 vrachtwagen bij

8.10 uur: boeren zouden vanafrechtsomkeert hebben gemaakt en weer richting Spier zijn gaan
rijden. De demonstratie zou nog niet zijn afgelopen (bron: RTV Drenthe).

18.47 uur: HHN heeft contact gehad met voorheen van FDF en de laatste tijd van
Agriactie. Volgens@hoeven we de komende 2 weken geen actie vanuit Friesland te verwachten en
vermoedelijk ook niet uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat
maar om enkele tractoren gaan. Volgensrealiseren de boeren zich dat de acties van de laatste
tijd niets opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.
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De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door (FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zal@dat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij je moet denken aan
een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is (bron: HHN).

Via Social media en boerencontactpersonen BT ZW Drenthe kwam echter de volgende informatie
binnen:

Woensdag8 juli 2020 _Tijdstip , Bijzonderheden Bevestigd_J/N
Friesland
Tijnje (verzamelplaats), 9.30 uur

:

Het is mogelijk (met enkele
daarna Drachten (A7 (Tijnje) slagen om de arm) dat de
gebouw) en Leeuwarden voor vandaag geplande actie
(Provinciehuis) in Drachten (Gebouw

A7/Meldkamer) en vervolgens
bij het Provinciehuis in
Leeuwarden vanuit Tijnje
(09.30 uur) op woensdag 8
juli plaats vindt.-

.

Drenthe
Drie onbekende locaties Wo 8 juli FDF Drenthe: kondigt rond
rondom Hoogeveen nacht 12.00 uur aan vannacht

(=nacht wo 8 juli!) te
verzamelen op 3 locaties rond
Hoogeveen om vanaf daar
naar een onbekend doel te
rijden. Opgave moet voor
15.00 uur vanmiddag.
Minimaal 70 tractoren
benodigd om actie te kunnen
starten.

Spier Wo 8 juli FDF Drenthe: roept rond -04.00 uur 09.00 uur op om vannacht..
( nacht wo 8 juli!) om 04.00
uur ergens rond Spier te

+verzamelen "alles mag  -mee,volle stronttanken,
to #

kippers, vrachtauto's, alles
wat rolt, zo groot mogelijk.
Bron TG FDF Drenthe

Sitrap 3 Boerendemonstratie 07-07-2020



-
~' .'

-

·--
f tr a

(Bron:
HHN). Als er meer nieuws
is wordt dit gemeld bij
HHN.

2.2. Omstandigheden/ Omgeving

) Duitse boeren zouden ook onderweg zijn naar Assen

•

• Acties hebben landelijke uitstraling door berichtgeving via media en berichten via social
media. In Oost-Nederland zou het onrustig zijn (bron: HOPS)

•
•

•
streamt live vanuit Wijster. Filmende dames zeggen• Twitterkanaal

freelance-journalisten te zijn.
• Er zouden weinig boeren vanuit Friesland in Wijster zijn. Een deel is vanuit Heerenveen na de

actie daar wel afgereisd maar kon geen aansluiting vinden in Spier. Aangehouden boeren
beschikken over hun telefoon. Ze zetten o.a. beelden uit arrestantenbus online. Ze geven aan
goed behandeld te worden door de politie. Oproep om naar Leeuwarden te gaan om aangifte
te doen wordt niet bevestigd. (bron: HHN; collega

• gafaan dat niet-aangehouden boeren ontevreden zijn over het politieoptreden.
tegenacties zijn dus niet uit te sluiten maar nog geen concrete aanwijzingen. Het beeld is dat
onder degenen die gisteren in Leeuwarden en Heerenveen actie voerden, weinig boeren
zitten. De boeren zelf noemen dit de Tokkies die gebruikt maken van de situatie. (bron: HHN)

•

•

• In de media komt naar voren dat de boeren aangeven 30 jaar geleden 3 weken geprotesteerd
hebben, en dat nu weer kunnen doen (bron: DvhN).
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HHN)
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• N393 bij Tijnje afgesloten ivm wegwerkzaamheden (8 juli)

2.3. Subjecten

3. Weersvoorspelling Noord Nederland

Weersverwachting voor Wijster

-Sdagen 14dagen

De weersverwachting voorWijster voor de komende 48 uur.

Vandaag Do 9 juli vr 10 juli
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(bron: weeronline)

4. Bijlage

Kaart omgeving:
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• Tijdlijn Berichtgeving bezoek Politie Noord NL en Provinciehuis Fryslan
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Nr. 3

NOORD NEDERLAND

1. Samenvatting en voorlopige conclusie

Aanvullingen op eerder rapportages in rood.

De collega's hebben de wegen rond de Balkengracht afgezet. Demonstranten verzamelen zich hier
(ongeveer 150 demonstranten om 14.12 en neemt voortdurend toe, sfeer is nu goed).

De eerste arrestanten zijn met een beschikking weer vrijgelaten.

werd live gestreamd vanaf de Balkengracht.

2. (B)LOOS

Door de aangehouden verslaggevers

In navolging van de Veiligheidsregio Groningen hebben ook de Veiligheidsregio's Fryslän en Drenthe
besloten demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, te
verbieden:

In het gebied van de Veiligheidsregio Fryslän (provincie Fryslän) van dinsdag 7 juli 2020 om
11 uur en eindigend op maandag 13 juli 2020 om 7.00 uur. Bron: WOM BiefVR Friesland (LJP)
In het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe (provincie Drenthe, voor de periode van
maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en eindigend op maandag 13 juli om 7.00 uur Bron: WOM Bief
VR Drenthe (LJP).

In het gebied van de Veiligheidsregio Groningen (Provincie Groningen) was het verbod al
ingegaan voor de periode van maandag 6 juli 2020 om 15:00 uur en eindigend op maandag
13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief VR Drenthe (LJP)
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In deze brieven is ook opgenomen dat dit besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor
boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met
behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.

2.1. Locaties/personen

Bron GMS, tenzij anders aangegeven:

14.37 uur: Stuk of 15 tractoren rijden Assen uit over de Graswijk richting het Zuiden.

14.35 uur: Er komt steeds meer volk naar de Balkengracht.

14.16 uur: Geruchten dat Duitse boeren door grens overgang Bad Nieuweschans gereden zouden
zijn, niet geverifieerd.

14.10 uur: Boeren uit Brabant zijn in Assen.

13.58 uur: Collega heeft op TT baan gehoord dat er boeren onderweg zijn via de A28 naar Assen

13.56 uur: 15-20 trekkers met schuivers ervoor bij
geverbaliseerd en teruggestuurd. - ingeboxt,

13.52 uur: vanuit Hooghalen komen er 10 tot 15 tractoren via de Europaweg Assen in rijden.

13.49 uur: 5 tractoren onderweg van Beilen richting Assen (bron: liveblog RTV Drenthe)

13.45 uur: 10 tractoren onderweg vanuit Borger-Rolde richting Assen

13.03 uur: demonstranten zeggen politievoertuigen in het water te willen drukken (zou gaan om een
toewensing, geen bedreiging).

12.09 uur. 15-20 tractoren rijden bij Wijster (bron: RTV; social media)

12.02 uur. Er staan veel voertuigen geparkeerd aan de in Assen

11.45 uur: Een tiental lopende boeren willen naar bureau Balkengracht. Deze worden tegengehouden.

11.35 uur: Er zouden een aantal tractoren onderweg zijn naar Assen (bron.

11.25 uur: Tractor met een trailer richting Balkengracht (bron: portofoon)

11.15 uur: Geen tractoren bij de Balkengracht, wel pers

10.22 uur: 500 boeren zouden onderweg zijn naar Wijster (bron: social media,

9.37 uur: Gemeente Assen gaat dranghekken regelen voor bureau Balkengracht

9.10 uur: 10 demonstranten zijn het maisveld in gelopen

9.10 uur: Eerste aanhouding gedaan, rustig verlopen

8.28 uur: Tractoren zouden over de landerijen rijden (bron: ME)

8.23 uur: Tractoren rijden weer in zuidelijke richting, weer richting»
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8.20 uur: Afslag 29 Dwingeloo afgezet door RWS.

8.10 uur: de ingang van s weer vrij, stoet verplaatst zich in noordelijke richting; via Vamweg.
Van de demonstranten staatnog er 1 tractor, 1 auto en 1 vrachtwagen bij

8.10 uur: boeren zouden vanafrechtsomkeert hebben gemaakt en weer richting Spier zijn gaan
rijden. De demonstratie zou nog niet zijn afgelopen {bron: RTV Drenthe).

18.47 uur: HHN heeft contact gehad met voorheen van FDF en de laatste tijd van
Agriactie. Volgens@hoeven we de komende 2 weken geen actie vanuit Friesland te verwachten en
vermoedelijk ook niet uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat
maar om enkele tractoren gaan. Volgens@realiseren de boeren zich dat de acties van de laatste
tijd niets opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.

De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door {FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zal@dat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij je moet denken aan
een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is {bron: HHN).

2.2. Omstandigheden / Omgeving

• Vanuit extreem-rechts en voetbalsupporters wordt opgeroepen om naar Assen te komen
{bron:

• 14.40 uur: eerste arrestanten zijn vrijgelaten, krijgen een beschikking mee van €390.
•
•

•
•

•
• Gery Veldhuis ontvangt verslaggevers aan de Balkengracht.
•

. Doel onbekend. (bron: HHN; via
•
• Aangehouden journalisten van zenden nu live uit vanuit de Balkengracht, en

roepen van hieruit op allemaal naar Assen te komen (kijken om 13.05 uur 4000 mensen live
naar).

• 20 boeren zouden in gesprek willen met de burgemeester (bron: GMS)
,"ras«««ron.ra
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•

• Acties hebben landelijke uitstralingdoor berichtgeving via media en berichten via social
media. InOost-Nederland zou het onrustig zijn (bron: HOPS)

streamt live vanuit Wijster. FiImende dames zeggen• Twitterkanaal
freelance-journalisten te zijn.

• Er zouden weinig boeren vanuit Friesland in Wijster zijn. Een deel is vanuit Heerenveen na de
actie daar wel afgereisd maar kon geen aansluiting vinden in Spier. Aangehouden boeren
beschikken over hun telefoon. Ze zetten o.a. beelden uit arrestantenbus online. Ze geven aan
goed behandeld te worden door de politie. Oproep om naar Leeuwarden te gaan om aangifte
te doen wordt niet bevestigd. (bron: HHN; collega

• gafaan dat niet-aangehouden boeren ontevreden zijn over het politieoptreden.
tegenacties zijn dus niet uit te sluiten maar nog geen concrete aanwijzingen. Het beeld is dat
onder degenen die gisteren in Leeuwarden en Heerenveen actie voerden, weinig boeren
zitten. De boeren zelf noemen dit de Tokkies die gebruikt maken van de situatie. (bron: HHN)

•

•

@

.,

•
-- . - .

• In de media komt naar voren dat de boeren aangeven 30 jaar geleden 3 weken geprotesteerd
hebben, en dat nu weer kunnen doen (bron: DvhN).

•

HHN) (Bron:

•

• N393 bij Tijnje afgesloten ivm wegwerkzaamheden (8 juli)

Acties later vandaag

• FDF Friesland; en landelijk bestuur) bereidt acties voor
richting Drenthe.roept volgers op nog niet over te gaan op actie tot hij ze gecoördineerd
oproept tot een volgende actie. Deze vindt vermoedelijk vanavond plaats.vraagt
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de politie om mogelijk consequenties op papier te zetten zodat zij haar achterban kan
ontmoedigen om actie te ondernemen (bron: HHN; collega

2.3. Subjecten

Lijst met arrestanten onder
Waaronder -

3. Weersvoorspelling Noord Nederland

Weersverwachting voor Wijster

-Sdagen 14dagen

De weersverwachtng voorWijster voor de komende 48 uur.

- aangehouden verslaggeefster

Vandaag Do 9 juli vVr 10 juli

nu 12u 15u 18u 21u O0u 03u 06u 09u 12u 150 18u 21u C0u 03u 06u 09u 12u
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(bron: weeronline)

4. Bijlage
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Nr. 4

NOORD NEDERLAND

1. Samenvatting en voorlopige conclusie

Aanvullingen op eerdere rapportages in rood.

De arrestanten hebben de Balkengracht verlaten. Demonstranten zijn gesommeerd om weg te gaan,
waar de demonstranten gehoor aan lijken te geven.

Er is een groep van 20 voetbalsupporters Z-side en Cambuur bij de Balkengracht gesignaleerd door
de collega's. Ook zouden er meer supporters van Cambuur, Groningen en Twente onderweg zijn. Ook
leken er anti-coronamaatregelen-demonstranten tussen het publiek te staan. Verder is er vanuit
Vaassen (bij Apeldoorn) het plan opgevat door boeren om naar Assen te komen.

2. (B)LOOS

In navolging van de Veiligheidsregio Groningen hebben ook de Veiligheidsregio's Fryslän en Drenthe
besloten demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, te
verbieden:

In het gebied van de Veiligheidsregio Fryslän (provincie Fryslän} van dinsdag 7 juli 2020 om
11 uur en eindigend op maandag 13 juli 2020 om 7.00 uur. Bron: WOM BiefVR Friesland {LJP)
In het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe (provincie Drenthe, voor de periode van
maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief
VR Drenthe (LJP).

In het gebied van de Veiligheidsregio Groningen (Provincie Groningen) was het verbod al
ingegaan voor de periode van maandag 6 juli 2020 om 15:00 uur en eindigend op maandag
13 juli om 7:00 uur Bron: WOM BiefVR Drenthe {LJP)

In deze brieven is ook opgenomen dat dit besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor
boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met
behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.
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2.1. Locaties/personen

Brontenzij anders aangegeven:

17.20 uur: Er zijn 20 hooligans onder de demonstranten bij de Balkengracht, waaronder Z-side en
cambuursupporters (door collega's herkend). Volgens TOOI zijn er ook nog Cambuur-supporters
onderweg, en daarnaast 30 supporters van FC Groningen. Daarnaast zouden er 2 auto's vanuit Oost
Nederland met Twente-supporters onderweg zijn.

17.05 uur: Rond de 200 demonstranten bij de Balkengracht

17.01 uur: Laatste arrestanten zijn vertrokken (bron: HOPS).

16.45 uur. Boeren en voetbalsupporters zouden vanuit Vaassen onderweg naar Assen gaan

16.46 uur: 20 tractoren bij Hooghalen die aangeven naar Assen te willen gaan.

16.48 uur: 7 tractoren rijden vanuit Meppel naar Havelte via de N375, zouden richting Assen gaan. Is
doorgegeven aan OvD OC (collega geeft staartje).

15.33 uur: Afzetlint wordt elke keer moedwillig stuk gemaakt. Gemeente gaat extra dranghekken
regelen.

15.14 uur: Er zouden enkele hooligans tussen de groep mensen voor de balkengracht staan.
Voetbalcoördinator verwacht geen problemen, zou om een enkeling gaan.

14.37 uur: Rond de 15 tractoren rijden Assen uit over de Graswijk richting het Zuiden.

14.35 uur: Er komt steeds meer volk naar de Balkengracht.

14.16 uur. Geruchten dat Duitse boeren door grens overgang Bad Nieuweschans gereden zouden
zijn, niet geverifieerd.

14.10 uur: Boeren uit Brabant zijn in Assen.

13.58 uur: Collega heeft gehoord dat er boeren onderweg zijn via de A28 naar Assen

13. 56 uur: 15-20 trekkers met schuivers ervoor bij
geverbaliseerd en teruggestuurd.

ingeboxt,

13.52 uur: vanuit Hooghalen komen er 10 tot 15 tractoren via de Europaweg Assen in rijden.

13.49 uur: 5 tractoren onderweg van Beilen richting Assen (bron: liveblog RTV Drenthe)

13.45 uur: 10 tractoren onderweg vanuit Borger-Rolde richting Assen
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13.03 uur: demonstranten zeggen politievoertuigen in het water te willen drukken (zou gaan om een
toewensing, geen bedreiging).

12.09 uur: 15-20 tractoren rijden bij Wijster (bron: RTV; social media)

12.02 uur. Er staan veel voertuigen geparkeerd aan in Assen

11.45 uur: Een tiental lopende boeren willen naar bureau Balkengracht. Deze worden tegengehouden.

11.35 uur: Er zouden een aantal tractoren onderweg zijn naar Assen

11.25 uur: Tractor met een trailer richting Balkengracht (bron: portofoon)

11. 15 uur: Geen tractoren bij de Balkengracht, wel pers

10.22 uur. 500 boeren zouden onderweg zijn naar Wijster (bron: social media,

9.37 uur: Gemeente Assen gaat dranghekken regelen voor bureau Balkengracht

9.10 uur: 10 demonstranten zijn het maisveld in gelopen

9.10 uur: Eerste aanhouding gedaan, rustig verlopen

8.28 uur: Tractoren zouden over de landerijen rijden (bron: ME)

8.23 uur. Tractoren rijden weer in zuidelijke richting, weer richtingo
8.20 uur: Afslag 29 Dwingeloo afgezet door RWS.

8.10 uur. de ingang vanis weer vrij, stoet verplaatst zich in noordelijke richting; via Vamweg.
Van de demonstranten staat nog er 1 tractor, 1 auto en 1 vrachtwagen bij

8.10 uur: boeren zouden vanafrechtsomkeert hebben gemaakt en weer richting Spier zijn gaan
rijden. De demonstratie zou nog niet zijn afgelopen (bron: RTV Drenthe).

18.47 uur: HHN heeft contact gehad met voorheen van FDF en de laatste tijd van
Agriactie. Volgenst we de komende 2 weken geen actie vanuit Friesland te verwachten en
vermoedelijk ook niet uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat
maar om enkele tractoren gaan. Volgens@realiseren de boeren zich dat de acties van de laatste
tijd niets opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.

De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door (FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zal@dat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij je moet denken aan
een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is (bron: HHN).

2.2. Omstandigheden / Omgeving

•
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• 16.45: spandoek bijBalkengracht over "weg met het nieuwe normaal",

• Er zijn geen signalen dat er daadwerkelijk hooligans of extreemrechts zouden afreizen naarAssen. --" m

• Situatie bijBalkengracht wordt onrustiger. Als men de hekken overgaat wordt desnoods ME
ingezet.

•

• Bericht viaTwitter dat supportersgroepen die in en rondom Utrecht en Wageningen in actie
zijn gekomen onderweg zijn naar Drenthe.

•
•

••
• 14.40 uur. eerste arrestanten zijn vrijgelaten, krijgen een beschikking mee van €390.
•

•
•

••
• Gery Veldhuis ontvangt verslaggevers aan de Balkengracht.
• In Friesland zou men van plan zijn om actie te ondernemen. Deels zou het gaan om burgers

of Tokkies (zoals de boeren ze noemen).

(bron: HHN; via•
• Aangehouden journalisten van{ 9zenden nu live uit vanuit de Balkengracht, en

roepen van hieruit op allemaal naar Assen te komen (kijken om 13. 05 uur 4000 mensen live
naar).

• 20 boeren zouden in gesprek willen met de burgemeester (bron: GMS)
• ", Duitse boeren zouden ook onderweg zijn naar Assen

•

• Acties hebben landelijke uitstraling door berichtgeving via media en berichten via social
media. In Oost-Nederland zou het onrustig zijn (bron: HOPS)

Sitrap 3 Boerendemonstratie 07-07-2020

•
•



• Twitterkanaal{ streamt live vanuit Wijster. Filmende dames zeggen
freelance-journalisten te zijn.

• Er zouden weinig boeren vanuit Friesland in Wijster zijn. Een deel is vanuit Heerenveen na de
actie daar wel afgereisd maar kon geen aansluiting vinden in Spier. Aangehouden boeren
beschikken over hun telefoon. Ze zetten o.a. beelden uit arrestantenbus online. Ze geven aan
goed behandeld te worden door de politie. Oproep om naar Leeuwarden te gaan om aangifte
te doen wordt niet bevestigd. (bron: HHN; collega

• "gaf aan dat niet-aangehouden boeren ontevreden zijn over het politieoptreden.
tegenacties zijn dus niet uit te sluiten maar nog geen concrete aanwijzingen. Het beeld is dat
onder degenen die gisteren in Leeuwarden en Heerenveen actie voerden, weinig boeren
zitten. De boeren zelf noemen dit de Tokkies die gebruikt maken van de situatie. (bron: HHN). .•.

•

•
- -

• In de media komt naar voren dat de boeren aangeven 30 jaar geleden 3 weken geprotesteerd
hebben, en dat nu weer kunnen doen (bron: DvhN).•
e•

• N393 bij Tijnje afgesloten i.v.m. wegwerkzaamheden (8 juli)

Mogelijke acties later vandaag

•
Streven is dat er dan geen arrestanten meer vastzitten (bron: HHN).

• In Emmeloord zouden er 25 trekkers met 100 boeren gaan demonstreren om half 8 vanavond.
Alert zijn op mogelijk aanzuigende werking ri. Noord-Nederland. Zou gaan om een manifest
dat wordt aangeboden aan de politiek (bron OVD-I Midden-Nederland).

• FDFd- Friesland; ene-- landelijk bestuur) bereidt acties voor
richting Drenthe.roept volgers op nog niet over te gaan op actie tot hij ze gecoördineerd
oproept tot een volgende actie. Deze vindt vermoedelijk vanavond plaats.ovraagt
de politie om mogelijk consequenties op papier te zetten zodat zij haar achterban kan
ontmoedigen om actie te ondernemen (bron: HHN; collega



Mogelijke acties morgen

• Een van de aangehouden boeren op de Korreweg dinsdagavond komt op
donderdag 9 juli naar bureau Parkalee voor aangifte. De kans bestaat dat deze wat "vriendjes"
meeneemt.

• Op donderdag 9 juli 9.30 uur dient het kort geding dat FDF heeft aangespannen om het
demonstratieverbod van tafel te krijgen. Verwachting dat hier ook weer boeren op af kunnen
komen.

2.3. Subjecten

Lijst met arrestanten onder
Waaronder
Verslaggeefster
streamt live over hoe boos ze is

3. Weersvoorspelling Noord Nederland

(bron: weeronline)

4. Bijlage

aangehouden verslaggeefster.
is weer op vrije voeten en
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Nr. 5

NOORD NEDERLAND

1. Samenvatting en voorlopige conclusie

Aanvullingen op eerdere rapportages in rood.

•
distributiecentrum. Bron: . geeft door dat er 5 trekkers op carpoolplaats staan nabij

• 7 Trekkers vanuit Meppel onderweg, via N375 naar Havelte. Informatie is dat ze richting
Assen gaan.e Bron:

• Tussen Elim en Hollandseveld 15 tractoren over de Basweg.

• Op verschillende Facebooksites wordt gezegd dat heel Nederland om 20.00 uur plat gaat. Dat
er in ieder dorp, plaats en stad op ieder plein gedemonstreerd gaat worden. Het gaat niet van
de boeren uit maar het gaat om een algemene oproep voor een algemene demo tegen het
algemene beleid van Nederland.

• TOOI info: Cambuur supporters sluiten vanavond niet meer met de boerenactiesziet ze
een café binnen gaan.

•

• 20 boeren met tractoren rijden vanuit Vaassen (ligt tussen Apeldoorn en Zwolle) op weg naar
de Afterparty in Wijster. Men spreekt van grimmige sfeer. Er rijden ook 26 tractoren vanuit de
Noordoospolder richting Zwolle om ook naar Wijster te gaan. Zouden meer tractoren
aansluiten bij de9Men rijdt tot Drenthe over de snelwegen.

• De arrestanten hebben de Balkengracht verlaten. Demonstranten zijn gesommeerd om weg te
gaan, waar de demonstranten gehoor aan hebben geven.

• Er is een groep van 20 voetbalsupporters Z-side en Cambuur bij de Balkengracht
gesignaleerd door de collega's. Ook zouden er meer supporters van Cambuur, Groningen en
Twente onderweg zijn. Ook leken er anti-coronamaatregelen-demonstranten tussen het
publiek te staan. Verder is er vanuit Vaassen (bij Apeldoorn) het plan opgevat door boeren om
naar Assen te komen.
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2. (B)LOOS

In navolging van de Veiligheidsregio Groningen hebben ook de Veiligheidsregio's Fryslän en Drenthe
besloten demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de
Wegenverkeerswet 1994, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen, te
verbieden:

In het gebied van de Veiligheidsregio Fryslän (provincie Fryslän) van dinsdag 7 juli 2020 om
11 uur en eindigend op maandag 13 juli 2020 om 7.00 uur. Bron: WOM BiefVR Friesland (LJP)
In het gebied van de Veiligheidsregio Drenthe (provincie Drenthe, voor de periode van
maandag 6 juli 2020 om 20:00 uur en eindigend op maandag 13 juli om 7:00 uur Bron: WOM Bief
VR Drenthe (LJP).

In het gebied van de Veiligheidsregio Groningen (Provincie Groningen) was het verbod al
ingegaan voor de periode van maandag 6 juli 2020 om 15:00 uur en eindigend op maandag
13 juli om 7:00 uur Bron: WOM BiefVR Drenthe (LJP)

In deze brieven is ook opgenomen dat dit besluit geen algeheel demonstratieverbod behelst voor
boerenorganisaties of individuen. Het staat hen vrij op alle andere manieren te demonstreren dan met
behulp van landbouwvoertuigen op de openbare weg.

2.1. Locaties/personen

Bron GMS, tenzij anders aangegeven:

17.20 uur: Er zijn 20 hooligans onder de demonstranten bij de Balkengracht, waaronder Z-side en
cambuursupporters (door collega's herkend}. Volgens TOOI zijn er ook nog Cambuur-supporters
onderweg, en daarnaast 30 supporters van FC Groningen. Daarnaast zouden er 2 auto's vanuit Oost
Nederland met Twente-supporters onderweg zijn.

-
17.05 uur: Rond de 200 demonstranten bij de Balkengracht

17.01 uur. Laatste arrestanten zijn vertrokken (bron: HOPS).

16.45 uur: Boeren en voetbalsupporters zouden vanuit Vaassen onderweg naar Assen gaan

16.46 uur: 20 tractoren bij Hooghalen die aangeven naar Assen te willen gaan.

16.48 uur: 7 tractoren rijden vanuit Meppel naar Havelte via de N375, zouden richting Assen gaan. Is
doorgegeven aan OvD OC (collega geeft staartje).

15.33 uur: Afzetlint wordt elke keer moedwillig stuk gemaakt. Gemeente gaat extra dranghekken
regelen.
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15.14 uur: Er zouden enkele hooligans tussen de groep mensen voor de balkengracht staan.
Voetbalcoördinator verwacht geen problemen, zou om een enkeling gaan.

14.37 uur: Rond de 15 tractoren rijden Assen uit over de Graswijk richting het Zuiden.

14.35 uur: Er komt steeds meer volk naar de Balkengracht.

14.16 uur: Geruchten dat Duitse boeren door grens overgang Bad Nieuweschans gereden zouden
zijn, niet geverifieerd.

14.10 uur: Boeren uit Brabant zijn in Assen.

13.58 uur: Collega heeft op TT baan gehoord dat er boeren onderweg zijn via de A28 naar Assen

13.56 uur: 15-20 trekkers met schuivers ervoor bi
geverbaliseerd en teruggestuurd.

- ingeboxt,

13.52 uur: vanuit Hooghalen komen er 10 tot 15 tractoren via de Europaweg Assen in rijden.

13.49 uur: 5 tractoren onderweg van Beilen richting Assen (bron: liveblog RTVDrenthe)

13.45 uur: 10 tractoren onderweg vanuit Borger-Rolde richting Assen

13.03 uur: demonstranten zeggen politievoertuigen in het water te willen drukken (zou gaan om een
toewensing, geen bedreiging).

12.09 uur: 15-20 tractoren rijden bij Wijster (bron: RTV; social media)

12.02 uur: Er staan veel voertuigen geparkeerd aan de in Assen

11.45 uur: Een tiental lopende boeren willen naar bureau Balkengracht. Deze worden tegengehouden.

11.35 uur: Er zouden een aantal tractoren onderweg zijn naar Assen

11.25 uur: Tractor met een trailer richting Balkengracht (bron: portofoon)

11.15 uur: Geen tractoren bij de Balkengracht, wel pers

10.22 uur: 500 boeren zouden onderweg zijn naarWijster (bron: social media,

9.37 uur: Gemeente Assen gaat dranghekken regelen voor bureau Balkengracht

9.10 uur: 10 demonstranten zijn het maisveld in gelopen

9.10 uur: Eerste aanhouding gedaan, rustig verlopen

8.28 uur: Tractoren zouden over de landerijen rijden (bron: ME)

8.23 uur: Tractoren rijden weer in zuidelijke richting, weer richtingo
8.20 uur: Afslag 29 Dwingeloo afgezet door RWS.

8.10 uur: de ingang va is weer vrij, stoet verplaatst zich in noordelijke richting; via Vamweg.
Van de demonstranten staat nog er 1 tractor, 1 auto en 1 vrachtwagen bij
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8.10 uur: boeren zouden vanafrechtsomkeert hebben gemaakt en weer richting Spier zijn gaan
rijden. De demonstratie zou nog niet zijn afgelopen (bron: RTV Drenthe).

18.47 uur: HHN heeft contact gehad met voorheen van FDF en de laatste tijd van
Agriactie. Volgens@hoeven we de komende 2 weken geen actie vanuit Friesland te verwachten en
vermoedelijk ook niet uit Drenthe of Groningen. Als de actie in Drenthe al door gaat vannacht zal dat
maar om enkele tractoren gaan. Volgens@realiseren de boeren zich dat de acties van de laatste
tijd niets opleveren en dat doorgaan daarom geen zin heeft.

De acties van de afgelopen dagen zijn vooral door (FDF Friesland) georganiseerd maar
ook hij schijnt zich te realiseren dat doorgaan weinig zin heeft. Het gesprek dat hij heeft met de
voorzitter Veiligheidsregio zou dat kunnen bevestigen. De boeren hebben wel hartelijk gelachen om
het feit dat de politie vanmorgen volledig opgeschaald was terwijl er niets ging gebeuren.

Mocht er toch nog actie volgen de komende dagen dan zal@dat aan HHN doorgeven. Over 2
weken zullen er mogelijk ludieke acties plaatsvinden vanuit de LTO c.s. waarbij je moet denken aan
een alternatieve Elfstedentocht oid. Dat zal dan netjes aangevraagd worden zodat de overheid op
voorhand in kennis gesteld is (bron: HHN).

2.2. Omstandigheden/ Omgeving

•

• 17.00 uur. er gaan lijsten rond met namen en woonplaatsen van Kamerleden en politieke
figuren (bron: social media)

• 16.45: spandoek bij Balkengracht over "weg met het nieuwe normaal",

• Er zijn geen signalen dat er daadwerkelijk hooligans of extreemrechts zouden afreizen naar
Assen. Er wordt blijvend gemonitord (bron: TOOI; LE CIV).

• Situatie bij Balkengracht wordt onrustiger. Als men de hekken overgaat wordt desnoods ME
ingezet.

•

• Bericht via Twitter dat supportersgroepen die in en rondom Utrecht en Wageningen in actie
zijn gekomen onderweg zijn naar Drenthe.

•

• 14.40 uur: eerste arrestanten zijn vrijgelaten, krijgen een beschikking mee van €390.
•

•
•
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•

5ron:HHN;
T.- •.

• Gery Veldhuis ontvangtverslaggevers aan de Balkengracht
• In Friesland zou men van plan zijn om actie te ondernemen. Deels zou het gaan om burgers

of Tokkies (zoals de boeren ze noemen).+ " " M

• Aangehouden journalisten van{ )zenden nu live uit vanuit de Balkengracht, en
roepen van hieruit op allemaal naarAssen te komen (kijken om 13.05 uur 4000 mensen live
naar).

• 20 boeren zouden in gesprek willen met de burgemeester (bron: GMS)
• 12.33 uur. Duitse boeren zouden ook onderweg zijn naar Assen

•

•
• Acties hebben landelijke uitstraling door berichtgeving via media en berichten via social

media. In Oost-Nederland zou het onrustig zijn (bron: HOPS)

•

streamt live vanuit Wijster. Filmende dames zeggen• Twitterkanaal

•

freelance-journalisten te zijn.
• Er zouden weinig boeren vanuit Friesland in Wijster zijn. Een deel is vanuit Heerenveen na de

actie daar wel afgereisd maar kon geen aansluiting vinden in Spier. Aangehouden boeren
beschikken over hun telefoon. Ze zetten o.a. beelden uit arrestantenbus online. Ze geven aan
goed behandeld te worden door de politie. Oproep om naar Leeuwarden te gaan om aangifte
te doen wordt niet bevestigd. (bron: HHN; collega

• gaf aan dat niet-aangehouden boeren ontevreden zijn over het politieoptreden.
tegenacties zijn dus niet uit te sluiten maar nog geen concrete aanwijzingen. Het beeld is dat
onder degenen die gisteren in Leeuwarden en Heerenveen actie voerden, weinig boeren
zitten. De boeren zelf noemen dit de Tokkies die gebruikt maken van de situatie. (bron: HHN)

•

•

en

•
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• In de media komt naar voren dat de boeren aangeven 30 jaar geleden 3 weken geprotesteerd
hebben, en dat nu weer kunnen doen (bron: DvhN).•·

• N393 bij Tijnje afgesloten i.v.m. wegwerkzaamheden (8 juli)

Mogelijke acties later vandaag

•
itreven is dat er dan geen arrestanten meer vastzitten (bron: HHN).

• In Emmeloord zouden er 25 trekkers met 100 boeren gaan demonstreren om half 8 vanavond.
Alert zijn op mogelijk aanzuigende werking ri. Noord-Nederland. Zou gaan om een manifest
dat wordt aangeboden aan de politiek (bron OVD-I Midden-Nederland).

• FDF- Friesland, en- landelijk bestuur) bereidt acties voor
richting Drenthe.roept volgers op nog niet over te gaan op actie tot hij ze gecoördineerd
oproept tot een volgende actie. Deze vindt vermoedelijk vanavond plaats.vraagt
de politie om mogelijk consequenties op papier te zetten zodat zij haar achterban kan
ontmoedigen om actie te ondernemen (bron: HHN; collega

Mogelijke acties morgen

• Een van de aangehouden boeren op de Korreweg dinsdagavond komt op
donderdag 9 juli naar bureau Parkalee voor aangifte. De kans bestaat dat deze wat "vriendjes"
meeneemt.

• Op donderdag 9 juli 9.30 uur dient het kort geding dat FDF heeft aangespannen om het
demonstratieverbod van tafel te krijgen. Verwachting dat hier ook weer boeren op af kunnen
komen.

2.3. Subjecten

Er is een aantal Assenaren onder de aangehouden verdachten bij de eerdere demonstraties in
Wageningen/Utrecht

Lijst met arrestanten onder
Waaronder
Verslaggeefster
streamt live over hoe boos ze is

aangehouden verslaggeefster.
is weer op vrije voeten en

3. Weersvoorspelling Noord Nederland

(bron: weeronline)
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4. Bijlage
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Nr. 6

BLOOS (model)

H i l i 9

nieuwe WOM WOM voor GR vanf 6 juli 15.00 uur. Bestuurlijke maatregel
DR vanaf 6 juli 20.00 .FR vanaf 7 juli
11.00 uur. Geldig tot 13 juli 24.00 uur

APV wegenverkeerswet kan naast WOM Kort geding tegen VZ VR Dr / in
groningen loopt dit 09-07

I er s tl
Il r r e e z. a
di erse el eerdeBELEID afgestemde beleiduitgangspunten en
tolerantiegrenzen
Afwijking landelijk stappenplan
optreden auto snelweg

n eling
( ve tueel) 00 V 1

ric lï n

1 elei vo r e 3 p ovinci

Toepassing uitgebreid juridisch
kader

Rijkswegen en Noorderend 4 Drachten Balkengracht 3
Verkeersknooppunten

,, it te Tijnje Vijstr
gemeentes Drenthe-Friesland VR Drenthe
Groningen
Bir rent '-~ 4 ir

l laat
LOCATIE (s) )pst pl r [C , »r

I rd V • Il C i ENN H 2ge ls k 1 laats
1 r inci ui Le ruel
ni tri ti

1Politi u's/cell Ha

Meer personen auto's met volle stronttanken, kippers, adressen bestuurders, leden VR's 2 locaties in Wijster
symphatisanten
Tractor n landbouwvoertuigen
Zuipkeet op dieplader



OBJECT(en)

boeren nog volhardender en Bericht op social media onder
creatiever. boeren naar Assen te komen

Des -informatie boeren starten civiele procedure Boeren eigen spotters Tegenacties
tegen VR Drenthe en provincies die
volgen

Boeren NN wil los van rest van NL Tijnje helemaal afgesloten . 70 trekkers nodig om om 3 lokaties
opereren in Drenthe wat te doen.Opgave voor

16.30 uur. Opkomst plaats
Hoogeveen. Zou met bericht Spier te
maken kunnen hebben.

Lengte stoet Provincie komende twee dagen in
gemeenteTijnje aan het werk

Organisatie graad en heldere 04.00 uur verzamelen bij Spier met
afspraken vooraf alles wat rolt

OMSTANDIGHEDEN Overige verkeersdeelnemers gebruiksaanwijzing boeren hoe om te
aaan met de WOM

st ingorg i i m
schaarste in capaciteit en middelen

e t r 1 :1 - • li ti ad
rhuu ina 1 cto I 1 e

IM i 4d

zomervakantie voor boerenzonen en
dochters

eriae kee d elne , ] chali lle 1 V V uili 3 'I
Fluly erle set di o r t ti

er
deelnemers demonstratie en
sympathisanten

SUBJECTEN jonge bestuurders tractoren
mindset eigen collega's ( wijziging
doel en handhaven etc )
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BoerenactiesJP#26248/GBO1eVergadering08-07-2020, 06.45 uur

AC:
• In de loop van de nacht zijn de boeren in actie oekomen n Wijster.
• 60 a 70 voertuigen (landbouwvoertuigen en personenauto's)
• Terrein_is_afgezet door olitie eenheden.
•
• WOM brief is duidelijk in_de_media gecommuniceerd.
• De vraag is waarom bij? waarom deze actie/setting?

Plv. DC Drenthe
•

•
•
•

Sinds 07-07-2020 geldt WOM brief in alle drie de districten. Geldt alleen voor
landbouwvoertuigen,
Gisteravond_actie_in_Leeuwarden. 60-70 personenauto's.

Er_zijn_bekeuringen uitgeschreven.
30 personen zijn gebleven in Heerenveen. Vier
bekeuringen uitgedeeld."
sinds 4.30 uur actiein wijster. Auto's en landbouwvoertuigen.

• d 4

HBB:
• Is het juridisch helemaal dicht? HOPS loopt het juridisch kader door en geeft aan

dat het juridisch dicht is. Collega's zijn gebriefd en zijn bekend met de kaders.
• Collega's ter plaatse wordt gevraagd bij een aanhouding foto's te maken en bij de

foto's de naam van de collega die aanhoud te vermelden.

HNN

• HBB verzoekt HNN contact op te nemen met
wat hun verwachting is, waarom de actie bij

HOPS
• Aan de Balkengracht wordt een arrestantenstraat ingericht.

HMOB

Volgend overleg
08-07-2020 08.00 uur
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Boerenacties2P#26248/5GB03eVergadering08-07-2020, 09.00 uur
Beeld

HIN
_Veel_media_aanwezig.

HOHA
• Richten op
• Terrein is v..

G< 

• Verwachting is dat er 50 tot 60 verdachten worden aangehouden.
• Situatie ter plekke is rustig. _
• voertuigen staan op het terrein van lilE
• COVID beschermingsmiddelen voor de collega's ter plekke zijn geregeld.

HCOM
• Media communiceert wat wij weten.
• Persvak wordt niet ingericht.
• Geen woordvoerder te plekke, verwijzen naar algemeen piketnummer

communicatie.

HOPS

• Indien er zo'n grote groep wordt aangehouden geeft dit problemen m.b.t. de
COVID maatregelen bij het arrestantencomplex aan de Balkengracht. Ruimten zijn
te klein. Voorgesteld wordt om de parkeergarage aan de Balkengracht te
gebruiken voor het ophouden van de verdachten. Mogelijkheid wordt bekeken.

de COVIDVerzoek van- is om je bij
maatregelen in acht te nemen. Bij

Volgend overleg
08-07-2020 10.00 uur
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•

• Pers is aawzi@.@richtgedgStik
• Life beelden meekijken via

HOHA

BoerenactiesL2P #26248/ 9GBO4eVergadering08-07-2020, 10.00 uur
Beeld

AC
• Rust in de operatie.
• Nu naar voren kijken.
• Arrestantstraat aan de Balkengracht is COVID proef ingericht

HIN
• Locatie:lTentaten aanhoudingen verricht

Beeld_is_rustig en beheersbaar.

HCOM
• Niet alleen regionaal maar ook nationaal nieuws.
• Berichtgeving gaat over tientallen boeren aangehouden bij-in Wijster
• Politiechef gaat naar locatie in Wijster om duiding te geven aan de media.

HBO
• Actie heeft warme belangstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Plv. DC
• Kunnen we snelheid houden op de arrestantestraat i.v.m. mogelijk nieuwe acties

vandaag. In het worst case scenario 9 uur bezig.

lr,logelijkheid tot extra (mobiele) progriss aan de Balkengracht.
Boeren geven aan richting de Balkengracht in Assen te gaan.

• Er wordt opgeroepen om om 14.00 uur met zo veel mogelijk tractoren naar het
bureau in Leeuwarden te gaan om daar aangifte te doen tegen de Minister.

HOPS
--raat is ingericht:

• Bestuurlijk traject afstemmen met HBO.
• Dwangsom wordt uitgereikt met bekeuring. Als men weer wordt aangehouden kan
Slangsom worden geind.

• in Wijster zegt schade te hebben.-



Volgend overleg
08-07-2020 11.15 uur
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• Man uitWijster wordt genoemdals degene die faciliteert en activeert. Wordt ook
als organisator genoemd van eerdere acties.

• In Drenthe geen berichten over tegenacties.
• Boeren uit Friesland hebben geen aansluiting gehad bij de actie in Wijster. Zijn
teru

BoerenactiesLJP26248/.SGBO5eVergadering 08-07-2020,11.15 uur
Beeld

HIN
• Sprake van toename op social media om boeren op te

roepen. Deze bewegingen zijn niet_te_verifiëren. Qua aantallen gaat het mogelijk
over vijfhonderden/duizenden.-is er één van.

• In de richting van Assen geen zichtbaarheid boeren.

HHN
_Vanuit_de_boeren_netwerken_in_Drenthe is men onder de indruk.

'
• Boeren die niet aangehouden zijn geven aan niet tevreden te zijn.
• De oproep om naar Leeuwarden te komen wordt niet bevestigd.
• Nationaal niets gehoord.

HOHA
• Bij de Vamweg staat een groep boeren vanwege het persmoment.
• Persmoment wordt_verplaatst_naar de Balkengracht na besluit PC en Hoofd
__communicatie.

HON

HOPS
• Het blijft onrustig in de eenheid Oost-Nederland.

HBO
• VZ VR Dr akkoord met last op de dwangsom. Jurist van politie bereidt dit voor

met OM. Bedrag last op de dwangsom moet door het ROT vastgesteld worden. Is
bestuurlijke maatregel. AC: VR moet afstemmen met OM. Last op de dwangsom
hoeft niet nu worden uitgereikt maar kan later worden nagebracht.



AC

HIN

Geen concrete plaatsen/ tijdstippen bekend.

HHN
• Signaal dat men in Friesland na gaat denken over meerder acties.

. Mogelijk zijn dit burgers.

BLOOS/ IRS
• Geen nieuwe risico's.
• Maatregelen van de scenario's verder uitwerken.

Volgend overleg
08-07-2020 14.00 uur.
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14.00 uur: Groep van acht tractoren richting Assen worden niet aangehouden maar
geverbaliseerd.

Beeld

HIN

• Balkengracht toename van aanloop van mensen. Info dat er tractoren zich
verplaatsen: Europaweg Assen 8 stuks vanuit Beilen 5 stukt niet op de snelweg.

• Geen reisbewegingen vanuit andere eenheden deze kant op.
• Duitse politie heeft bevestigd dat er geen Duitse boeren richting de grens gaan.
• Het is onjuist dat het onrustig is in Oost-Nederland. Geen actief SGBO of

protesten. Wordt ook door de OVD-I bevestigd.
• Er is gesignaleerd dat er voetbalsupporters onderweg zijn naar de Balkengracht

aldus AC.
• Geen informatie dat er andere locaties in beeld zijn voor demonstraties.

HCQM . -·-- _ .

• Twee dames zijn aan de Balkengracht bezig met een liveverslag. Uitgezocht wordt
wie dit zijn.

• Acties zijn groot nationaal nieuws.
• Politiechef is het boegbeeld.
• AC: er zijn 56 aanhoudingen.

HHN

• van FDF Friesland heer overleg gehad met vR Fr. Deze persoon is
met_iemand_van_het_landelijk_bestuur_bezig_om_acties_voor_te bereiden.

• ]vraagt of de politie iets op papier wil zetten over de
consequenties van actievoeren. Zij wil de achterban bewegen om geen actie te
-ijgt gedoe. Graag advies wat we haar kunnen berichten.-

• Leg een lijn met de VR om de inhoud van het gesprek op te halen.-
• Vanuit de boeren wordt getwijfeld of het gesprek daadwerkelijk heeft

plaatsgevonden.

HOHA
• Groep Balkengracht wordt steeds groter
• Aflossing collega's Balkengracht.
• Boerenbewegingen naar Assen.

•



HOPS
• Alternatief scenario is ingegaan ivm uitlopen termijnen. Minderjarigen krijgen Halt

opgelegd.
• Generieke afhandeling aangeboden. Boete € 390,
• Streven is voor 17.00 uur afgehandeld.
• Progriss niet meer.

BLOOS/ IRS
• Beeld niet gewijzigd t.o.v. 2 uur gelden los van de situatie aan de Balkengracht.
• Maatregelen aanleveren op BLOOS of overdragen aan LBS.

Balkengracht
• Groep is groeiende
• Sfeer grimmiger, verbaal
• Betreft boeren of familie van boeren die nog vastzitten. Wachten op

demonstranten die nog vastzitten.
--- -· .....

• Uitgangspunt is mensen daar weg krijgen. Stuur aan op vertrek van deze mensen.
Geef aan dat men druk bezig is met afhandelen met de aangehoudenen. Zijn aan
termijnen gebonden. Ze komen vanavond nog thuis.

Politiechef

PC geeft aan dat het beeld van buiten tevreden is. Bestuurlijk wordt het goed opgepakt.

•
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Verslag SGBQ_staf5 dd15.3Q uur

Aanwezig:

Eerste vergadering na overdracht SGBO staf 5
Voor dit overleg : Lopend akties
Voor volgende overleg: diepe in op Beeld

Lopend akties:
1. Afhandeling van gemaakt arrestanten
2. Groepje mensen in omgeving van de Balkengracht

Totaal Beeld:
In volgende bijeenkomst vooruitkijken naar vanavond/morgen.

HOPS:

• 57 verdachten gemaakt • Zitten allemaal in Bgracht Assen . AC: Hoeveel nu nog en wat is de
doelstelling en perspectief?

• HOPS: Liep niet goed met afhandelkaarten . Eerste 10 de deur uit. Minderjarigen zijn er
uitgevist en worden met voorrang behandeld. Doel is om 17.00 uur iedereen te hebben
afgehandeld. Loopt nu als een trein.
Rondom 10.00 uur vanochtend al aangehouden dus wel lopen uit de tijd maar dat is uit te
leggen. OM weet daarvan en staat achter ons. Noot: OM wil toch dat de 6 uren ophouden
worden gehandhaafd. Gaan er versneld uit en krijgen het thuis gestuurd .

• Afhandelstraat Is niet Corona-proef. Worden nu niet meer mensen/collega's naar toe
gebracht.

HOHA;

ezig met bekeuren rond

• Kijken water achterblijft

HMOB:



en kijken of er calamiteitenroutes moeten komen

HIN:

HCOM:
• Kijken wat te communiceren over Assen
·_Let op : aantallen en cijfers

··-·- ·- . - ... -
• Veel fake nieuws momenteel
• Feitelijke boodschap kun je geven.
• Rest van bekeuringen komt tweede verg aan de orde

HHN:

• Signaal dat er hooligans tussen zitten. VBE: geen zorgen daarover is maar 1 / 2 personen.

OVDOC:

HBO:

• In Driehoek discussie over wie bevoegd gezag is . Zolang er geen trekkers zijn is het de BM en
zodrawel dan deVR.

dat dit het is.

17.30 uur volgende vergadering.



Punten die nog open staan:

Akties:
Demo Balken racht: is af elo en

Beeld:
HIN:

• Actueel beeld is rustig
• Twijfel op social mediaof ze nog wel /niet moeten afreizen naar Assen
• : Vanuit FDF Drenthe opgeroepen tot afther- party daar met

BBQ

• Hooligans: waren supporters van Groningen en Cambuur. Bevestigen van TOOI dat ze weer
vertrekken naar een kroeg in Assen.

• Oproepomtekomen_in Tijnje om_18.30 uur en omdat_te vertrekken_naar Assen.

HCOM:
e Actualiseren wel elke keer aantal aanhoudingen . is landelijk nieuws.

HHN:

• Veel info uit Oost wat overeenkomt met HIN beeld
• Oost vraagt ons of het zinvol is om een algemeen bericht te doen om afreizen naar Assen te

ontmoedigen • Is afhankelijk van de info of ze komen . Leek eerst sterk maar beeld HIN is nu
anders.

• Vanuit Fr gezegd dat ze vrijdag aktie willen gaan voeren
• Wordt gezegd dat er links en rechts nog trekkers onderweg zijn.

AC:

• Wat willen we met de afther party? Trekkers van boeren die aangehouden zijn staan daar
aan de

Nr. 14



HCOM:

• Staan die er nog en zo ja hoeveel ? Moeten we er nog wat mee als ze wellicht onder invloed
weer op de trekker stappen? Ervaring van vanochtend: OVJ : ook al zijn er mensen in
voertuigen landbouwvoertuigen die wel mee doen aan de demonstratie, kunnen ze toch
mee op de WOM.

Ase.halinggggnarie's :tettl!mlffIS.ki
HCOM:
• kijkt met BO nog naar stukje externe communicatie en daarna op piket
HIN:

• Kijkt hoe het er voor staat en dan zsm over
naar hetRTIC. Bouwtop eigen gelegenheid BO af

HHN:
" heeft nog vervanger onderweg met BO. Meldt deze weer af.Zet deze vervanger op zijn piket.
HOHA:

• verslag van afloop demo. Was afzetlint gespannen. Voldeedniet meer. Vervolgens was het
het hek.

teruggegeven aan het OC. __
• Totaal 29 bekeuringen '.( zaten ook niet trekkers bij) in eerste run, door ME

lngeboxt. Later nog 4 ingeboxt. HCOM: alles is gecommuniceerd.

• • • •

HOPS:

• 63 aanhoudingen, 27 minderjarigen waarvan 115.. Plus vader en zoontje waar geen
gegevens van bekend waren.

• In de aanvang alles in MEOS aangemaakt. Had tot gevolg dat er 2 uur achterstand was
opgelopen Veel frustratie bij de collega's. AC: voor een volgende keer kijken of het proces
beter kanen wat beste ingeregeld kan worden Gegevens overdracht moet met verdachte
mee.digitale middelen blijven gebruiken; blijven aanmoedigen.

• AC: gevraagd om analyse van aantal 63. HOPS: is aangevraagd.
• Alles liep vast, Progis ( gaat eruit in het vervolg bij grote groepen die aangehouden zijn . Dan

met generiek bevel werken ) . Zijn op alternatief scenario gemaakt. Handmatig gedaan.
Morgen repareren . Instructie was goed.

• AC: locatie goed gekozen? Waarom niet verder weg? Bewust gekozen omdat het dicht in de
buurt van de arrestantenvervoer was. Kijken waar we van kunnen leren. Overwogen om naar
Heerenveen te gaan vanwege de voetbal kooien Nadeel geen coördinatie..

• Dwangsom : geprobeerd om dat voor het einde dat de 1e weggestuurd werd klaar te krijgen.
Is niet gelukt. Wellicht voor morgen oppakken. Verbaal gehad voor de WOM. Hoeft niet
gepaard te gaan bij aanhouding maar moet wel in persoon worden uitgereikt en moeten
gehoord worden • Is taak van de VR. Die moet dwangsom bepalen en met redenen omkleden
• Moeten ze met zijn 3en afstemmen en dan moeten wij uitvoeringsregeling bepalen. IM-er:
wacht eerst Kort geding af. Van GR en daarna met bekijken en ROT zal hier
ook nog iets in moeten doen . Initiatief ligt bij OM maar moet via de VR. HOVDhoudt
hier vinger aan de pols evenals IM-er. Aktie: HOVD/IM-er



HOHA: wie ging over de Dv&O bus? De HOPS.

HOVD:

• is er een politieauto weggeschoven tijdens afzetting door een trekker? OVD OC van de
nacht dienstl is nier de bron van. Moet tussen begin van de aktie en beein van de
ochtenddienst zijngeweest. Daarom collega's de wapenstok getrokken. Wordt uitgezocht
door de HIN. cclan moeelk ook informatie bron geweest. Akie: HIN

HIN: Vanuit Vaassen richting Elst. Direct richting Zwolle. Sfeer niet goed . Verzoek begeleiding
overnemen vanaf Stafhorst . 20 tractoren onderweg en daar zouden nog 26 bij aansluiten
OVD OC ENN -- Eenheid Oost contact om tegen te houden . Wij gaan niet begeleiden . HOVD
schakelt met LE HOVD.

HOPS:
• niet corona-proof gewerkt.
HMOB:
• 18.00 uur motorrijden afgeschaald .

• 4WOM PV's door mobiliteit en aantal reguliere. ( zullen waarschijnlijk de 4 zijn die later zijn
ingeboxt )

Centralist HOHA zou vervangen worden maar is niet afgelost en is dus langer gebleven .

Staf 5 houdt piket vannacht.
• HMOB is er niet morgen: vervangt.
• Morgen SGBO vergadering gericht op kort geding en uitwerking scenario's. In principe 09.00

uur. Na contact met kan het nog anders .Idee is om extra capaciteit voor hem
te organiseren als hij dat nodig heeft en de aansturing door hem te laten doen .Is lokaal.

• HIN checkt of Groningen als enige kort geding heeft. Aktie: HIN.
• HBO: bestuurlijk verschil van inzicht is voor collega's erg lastig. Wie is er verantwoordelijk

voor? Politie blijft lokale gezag informeren . Openbare orde is altijd verantwoordelijkheid
van de BM.

Terugkoppeling naar OVD OC
HOVD ENN -LE HOVD geïnformeerd dat de NP niet trekkers tolereert op de snelwegen. Gaat LE
in werking zetten .

OVD OC ENN contact gehad met OVD OC Oost Nederland : konden niet over IJssel brug dus
vandaar over de A28.
HOVD ENN neemt ook contact op met HOVD Oost.

Een ieder gaat zijn/haar ding nog doen.
SGBO is weer afgeschaald.

. Mogen NN niet in . Wij begeleiden niet.



Boerenprotest
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Inhoud
• Opening
• Toestand
• Opdracht
• Uitvoering
• Juridisch kader (met uitwerking WOM)
• Risico's
• Vragen / suggesties / opmerkingen



Toestand
• Al sinds eind 2019 de eerste boeren acties/ demonstraties
• Afgelopen weken landelijke en lokale acties en veel inzet
• Acties blijven doorgaan ondanks '
• Beeld van overheid / politie met "handelingsverlegenheid"

en beperkte handelingsmogelijkheid

Volgende fase :
over tot



Toestand (2)
Scenario's:
1. Divers en onvoorspelbare acties
2. Blokkeren van infrastructuur: auto(snel)

wegen / verkeersknooppunten
3. Blokkeren van distributie centra / bedrijven
4. 'Exposure' in binnensteden



Toestand (3)
• Nieuwe WOM brief met meer mogelijkheden

(alle VR)

•

•
1
• Handelingskader:



Toestand (4)
• Boerenactie 8 juli in Wijster
• Samenwerking tussen staande organisatie en

opgeschaalde organisatie
• 63 aanhoudingen (7 minderjarig, jongste 15 jaar) op basis

van de WOM
• 29 verbalen op basis van de WOM
• Analyse van de arrestanten



Opdracht
Prepareer en geef leiding om door te
kunnen pakken (vanuit staande organisatie of
samen met opgeschaalde organisatie)

Liever 1x goed dan 9x half!



Uitvoering
• Vanuit staande organisatie

- VEILIGHEID
• Samenwerking staande organisatie en

opgeschaalde organisatie: kiezen in de lijn OPCO
- OVDOC - HOVD / AC & doorpakken

• Coordinatie door SGBO



AFSCHALING AC HOVD



Uitvoering Openbare Orde



Uitvoering Mobiliteit
Het voorkomen van onveiligheid op weg, water,
spoor en in de lucht i.s.m. met partners zoals
Rijkswaterstaat, Provinciale waterstaat,
gemeenten, verkeerscirculatieplan

Wegbeheerder verantwoordelijk voor IM
(inclusief afsleep van voertuigen)



Uitvoering Mobiliteit (2)



Uitvoering Mobiliteit (3)



Uitvoering lntelligence



Uitvoering lntelligence (2)



Handhaven Netwerken (HHN)
Belangrijk om op de hoogte zijn van het sentiment binnen de
doelgroep
• Soorten acties
• Verbinding landelijke organisaties
• Sentiment naar overheid en politie in bijzonder



Uitvoering Opsporing



Juridisch kader
• WOM (Wet Openbare Manifestaties)

• WVW (regulier)

• SR (regulier)

• APV (regulier)

• Noodbevel (wanneer van toepassing)

Combinaties zijn mogelijk



Handhaving WOM
• Verbaliseren / Aanhouden voor overtreding van artikel 11 WOM (obv artikel

5 WOM): verbod op demonstreren
• Op wegen volgens WVW 1994, daaraan liggende parkeerterreinen en

andere openbare plaatsen
• Van toepassing bij 2 of meer landbouwvoertuigen met een demonstratieve

uiting (LET OP: MEEDOEN in de zin van de WOM geldt ook!)
• Verdachte staande houden of aanhouden
• (Standaard) PV invullen (beschikbaar op intranet en via OPCO)
• Contact ZSM, tussen 08.00 en 22:00 volgt transactie aanbod (390 euro)

van OM
• Direct laten betalen aan bureau
• Anders: dagvaarding uitreiken voor de politierechter zitting

• Na 22:00 : PV aanzeggen en PV invullen en naar ZSM. Transactie wordt
opgestuurd.



Handhaving Overig
• Handhaven op WOM sluit handhaven op andere wetgeving niet uit
• Art. 5 WVW veiligheid op de weg: in combinatie met overtreding WOM

samenvoegen in één PV en aanbieden via ZSM.
Overig:
• Wegenverkeerswet 1994 / RW

• Art. 42 RW: Verbod tractor op autosnelweg (MEOS R461) en op autoweg (MEOS R468A) en
als voetganger de auto(snel)weg gebruiken (MEOS R461 a)

• Art. 5 WVW: Verboden gevaar of hinder te veroorzaken op openbare weg (MEOS K170)
• Educatieve maatregel

• Strafrecht
• Art. 162: blokkade op de weg (gevaarszetting goed beschrijven)

Geen IBN o.b.v. WOM! (alleen bij misdrijf)



Let op:
• Optreden op basis van artikel 5 of 6 WOM levert overtreding artikel 11

WOM op. En dus NIET artikel 184 Sr
• Andere overtredingen van de wegenverkeerswet of eventueel strafrecht

kunnen gewoon geverbaliseerd worden. Dit kan via het reguliere proces
(MEOS, ZSM of overig)

• Aanhouding voor de Wet ID 447e SR: o.b.v. 55c lid 3 vingerafdrukken
vaststellen en foto's nemen!

• Deelnemers die onderweg zijn naar en aanwezig zijn bij de demonstraties
mogen gefotografeerd en gefilmd worden.

• Verbod is kenbaar gemaakt door VR's Groningen, Drenthe en Fryslan.
Gepubliceerd in diverse media



Risico's
• Verkeerschaos
• Verdere, langdurige escalatie (met landelijke uitstraling)
• Uit de verbinding met de doelgroep
• Politiek/ bestuurlijke druk
•
• Gevoelens van onveiligheid
•

•
•



VRAGEN/ SUGGESTIES/ OPMERKINGEN?



Nr. 16

Berichten knophoofd HHN 8 juli 2020

07.53 uur contact met
l. woont in

met

08.05 uur contact met •· Hij gaf aan dat het op de
locatie opgelost lijkt te zijn. Boeren zijn weg. Ze lieten de
personeelsleden door en hebben bij -- aangegeven dat ze de
Farmerse Defense Force waren en 3 weken wilden blijven staan. Ze
laten weer mensen door.

08.26 uur contact met . - geeft aan dat de
boeren door de hoofdingang kunnen, maar dan niet verder kunnen
dan de slagboom. Er is een parkeerplaats daartussen van 100
voertuigen. De boeren kunnen daar niet vanaf komen.

08.30 uur contact met
De boeren zijn inmiddels weg.
konden via een andere ingang naar binnen. Ze houden
hekken dicht bij de hoofdingang en achteringang.

de

Van collega gehoord dat men in Friesland van plan is
acties te ondernemen. Net als gisteravond gaat het hierbij voor
een deel om burgers of Tokkies zoals de boeren ze noemen.
Concrete plaatsen of tijdstippen zijn niet bekend.

Ander signaal is dat er boeren vanuit omgeving Wijster naar Assen
onderweg zijn. Doel onbekend. Het gaat niet om de groep die nu al
aan de Balkengracht staat. Ook onbekend op welke wijze ze
onderweg zijn.
Bron:



Informatie van l dat en
(resp. FDF Friesland en landelijk bestuur) voor vanavond acties
voorbereiden richting Drenthe. 1111 heeft een voicebericht
verspreid onder FDF volgers dat hij net terug komt uit het
overleg met de voorzitter VR. Hij roept zijn volgers op nu nog
niet tot actie over te gaan totdat hij ze gecoordineerd oproept
tot een volgende actie. Hij krijgt een brief van de VR waarin de
wederzijdse standpunten zijn verwoord.

Deze volgende actie vindt vermoedelijk vanavond plaats.

vraagt aan de politie of wij de mogelijke
consequenties op papier kunnen zetten zodat zij haar achterban
kan ontmoedigen om nog in actie te komen.
Bron:

NB Streven is dat er dan geen arrestanten meer vast zitten.
Bron:




