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@politie.2C en 2 D

Beste collega’s,
Hierbij een terugkoppeling van ons gesprek met Nederland in opstand van dinsdag 23 juni 2020.
Aanwezig:
2E

2E
2E

gemeente Utrecht
politie, 2C en 2D

2E

2E

2E

2E

Nederland in opstand
Integer Nederland (www.integernederland.nl)

2E
2E

en

2E

2E

liepen bij de start leeg over de situatie in Den Haag afgelopen zondag. Zij zijn daar alle drie geweest en
1D
en
. Op het Malieveld stonden zij in goed contact met de politie en waren erg te spreken over
collega
van de politie Den Haag. Over het optreden van de ME hadden ze geen goed woord over. Zij zijn allergisch
voor ME en geven vooral af op de ME van Den Haag. Ze hebben ruimte gekregen om te vertellen maar wij zijn niet op de inhoud
ingegaan.
heeft nog uitgelegd hier de ME in Midden-Nederland werkt.
2E

2E

2E

2E

2E

2E

Groot verschil met de demonstraties in Den Haag is het overleg vooraf zoals vandaag gepland. In Den Haag ontvangen zij alleen
de beschikking waaraan zij moeten voldoen en is er geen overleg vooraf. Organisatie is duidelijk content met deze werkwijze en
de mogelijkheid die zij krijgen om de plannen te presenteren en daadwerkelijk in gesprek te zijn met gemeente en politie. 2E
was ook de organisatie van demonstraties op 30 mei en 6 juni jl. in Den Haag.
Demonstratie 4 juli
Demonstratie is aangevraagd voor zaterdag 4 juli 2020 van 16.00 – 20.00 uur op het Jaarbeursplein.
De organisatie wil een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en willen geen herhaling van afgelopen zondag. Zij willen,
ondanks hun tegenstand, dat de 1.50 meter norm wordt gerespecteerd en zullen ook actief sturen op deze norm. Dit doen zij
door de inzet van social media, de geluidsinstallatie en beeldscherm en de inzet van de eigen ordedienst.
De demonstratie is de start van een marathon in 12 steden in Nederland met 1500 demonstranten per stad. Hiermee hoopt de
organisatie dat alleen lokale demonstranten de demonstratie bezoeken waarbij de aantallen van 1500 worden gerespecteerd.
Daarnaast spreekt de organisatie ook over openbaar vervoer en demonstranten uit heel Nederland hebben twijfels of het aantal
van 1500 niet wordt overschreden. De organisatie is op zoek naar een alternatieve locatie en heeft haar oog laten vallen op park
Transwijk. Vraag aan de gemeente is gesteld hoeveel demonstranten daar mogelijk zijn binnen de corona-maatregelen.
Over het programma kan de organisatie nog niet veel vertellen dat is in ontwikkeling. Wordt een combinatie van sprekers en
artiesten waarbij het voor de organisatie duidelijk is dat het geen evenement mag worden. Als spreker wordt Thierry Baudet
genoemd. De organisatie heeft een eigen ordedienst 20-25 personen. Nederland in opstand heeft 7000 volgers en Integer
Nederland 2500. In een eerder gesprek met
zei hij dat hij een beroepsgroep zou uitnodigen. In het gesprek vandaag vulde
hij dit aan met de aanwezigheid van 2E terwijl daar twijfels over zijn. Meer in de lijn ligt de uitnodiging van hooligans, maar daar
bleef hij weg. Hij sloot echter niet uit dat er ook voetbalsupporters onder de demonstranten zijn.
2E

was ook in dit gesprek opvliegerig en vertoonde op momenten adhd-gedrag maar werd weer gecorrigeerd door 2E en
zijn duidelijk rustiger, hebben hun eigen mening en weten
te kalmeren. De relatie met
viruswaanzin en met
uit Limburg is niet goed. Vorige week woensdag tijdens de demonstratie op het stationsplein was
de liaison naar
en dat is goed gegaan.
was tevreden over dit contact.
2E
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Aanstaande maandag, 29 juni 2020 om 14.30 uur staat er een volgend overleg gepland met de organisatie. Ik verwacht dat er
een terugkoppeling van ons gesprek vandaag op facebook staat en hoop dat de organisatie meer duidelijkheid kan geven over
het programma, de sprekers en de artiesten.

Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

Politie | Eenheid Midden-Nederland | Stad-Utrecht
2C en 2D

Kroonstraat 25, 3511 RH Utrecht
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
M
2E

------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

From:
Sent:
To:
Subject:

"secretariaat Veiligheid" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Wed, 24 Jun 2020 15:48:53 +0200
"<
@utrecht.nl>
FW: Demonstratie 4 juli transwijk park
2E

2E

2E

Van: Live Stream
@gmail.com>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 15:20
Aan: secretariaat Veiligheid <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Onderwerp: Demonstratie 4 juli transwijk park
2E

Goeiemiddag

2E

Wij kiezen definitief voor de grote locatie in het park transwijk.
Graag zouden we eigelijk ook wel eerder als dat mogelijk is de beschikking hebben, zodat we dat naar onze leden en
demonstranten kunnen tonen. Gezien 21 juni is daar wat onrust over.
Mvg

2E

2E

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Geachte

"secretariaat Veiligheid" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Fri, 26 Jun 2020 08:46:10 +0200
"'
@gmail.com'"
@gmail.com>
2E

2E

2G

Demonstratie 4 juli transwijk park
image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png

2E

Wij hebben uw bericht ontvangen en beschouwen dit als een aanvulling op uw kennisgeving voor 4 juli.
We verwachten dat u dinsdag een (voorgenomen) Wom-besluit ontvangt. Eerst willen wij met u verder in overleg
(maandagmiddag hebben we een afspraak) en willen de demonstratie bespreken met de driehoek.
In het overleg willen we het verder hebben over de verdere uitwerking van de demonstratie die u wilt houden.
Daarbij willen we het hebben over:
 Aantal mensen:
o uitnodigingsbeleid,
o communicatie (welke media/middelen worden ingezet om mensen uit te nodigen),
o wat doet organisatie als het er teveel dreigen te worden (vooraf en tijdens).
 Locatie Park Transwijk:
o Waar komt het podium?
o Geluidsinstallatie
o Toegangen – posities ordedienst
o Hoe komen de mensen bij Park Transwijk (Ov, fiets, lopend, auto)
 Programma:
o Wat is het programma? Welke sprekers? Hoe lang?
N.B. Muziek mag ter ondersteuning aan meningsuiting en mag klein onderdeel van programma zijn. De muziek
mag niet een groot onderdeel zijn van het programma . Het mag geen evenement zijn volgens de
noodverordening.
 Coronamaatregelen:
o Hoe zorgt organisatie voor 1,5 meter onderlinge afstand,
o Hoe zorgt organisatie dat demonstranten de demo kunnen volgen en niet allemaal naar bv podium gaan (geluid
en zicht),
o Welke maatregelen treft de organisator indien het te druk (dreigt) te worden. Met te druk wordt bedoeld indien de
beschikbare ruimte vol dreigt te raken volgens de coronanormen,
o Eventueel overige maatregelen.
 Ordedienst:
o Hoeveel mensen, beschikken zij over relevante ervaring/achtergrond?
o Hoe herkenbaar?
o Wat is de opdracht aan de ordedienst?
o Hoe onderhoudt de organisator/ordedienst contact met politie?
We gaan graag maandagmiddag15.30 uur met u verder in overleg op het politiebureau aan de Kroonstraat. Indien het lukt om
van tevoren al stukken/informatie aan te leveren dan krijgen wij dat graag.
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Cc:
Subject:

"secretariaat Veiligheid" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Fri, 26 Jun 2020 12:36:22 +0200
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locatie Demo 4 juli
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2E

Ter info!
Met vriendelijke groet,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van: Live Stream
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 12:02
Aan: secretariaat Veiligheid
Onderwerp: Demo 4 juli
Wij hebben gezien de vervoers situatie op 4 juli (zie tram die niet rijd) toch gekozen voor de orginele lokatie jaarbeursplein.
Gezien dat men 20 min moet lopen en we niet over de 1600 gaan. Zien wij als organisatie de optie van transwijk als eerder een
risico dan een goede optie.
Kortom samenvattend gaan we op 4 juli om 15.00 starten. Wok starten op jaarbeursplein met een podium en geluid en eindige
om 20.00.
Mvg

2E

2E

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

"Demonstraties" <demonstraties@utrecht.nl>
Mon, 29 Jun 2020 16:49:46 +0200
"<
@utrecht.nl>;"
FW: FW: Stroomvoorziening park Transwijk en gebruik park
image005.png, image005.png
2E

2E

2E

2E

2E

"<

2E

@utrecht.nl>

Van: Live Stream
@gmail.com>
Verzonden: maandag 29 juni 2020 10:48
Aan: Demonstraties <demonstraties@utrecht.nl>
CC: 2G
secretariaat Veiligheid <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: FW: Stroomvoorziening park Transwijk en gebruik park
2E

Gezien dat vanaf 4 juli er geen tram verkeer mogelijk is tussen Utrecht centraal en Park transwijk kiezen wij toch voor de
jaarbeurs locatie vanwege bereikbaarheid en het aantal aanmeldingen in het evenement.
Wij denken niet dat het aantal bezoekers de 1600 zal overschrijden zowel zullen wij daar een gepast plan voor hebben klaar
liggen.
Mvg

2E

2E

P. S kunt u voor de zekerheid de tijd van het gesprek vanmiddag nog even door mailen.
Op vr 26 jun. 2020 11:23 schreef Demonstraties 2G
Geachte

@utrecht.nl>:

2E

Hierbij vindt u informatie over Park Transwijk die u kunt gebruiken bij het maken van een plan.
Dit is de informatie die geldt voor evenementen, maar ook relevant is voor demonstraties.
Wilt u blijven reageren naar secretariaatveiligheid@utrecht.nl ?
Stoomvoorziening:
Park Transwijk heeft 2G
2G
2G

(zie foto in de bijlage)

Gebruik park:
Er mag niet met voertuigen over het gras gereden worden. Gebruik hiervoor rijplaten.
Geen voertuigen en/of objecten onder de kroonprojectie + 1,5meter van de bomen plaatsen om schade aan
de bomen en wortels te voorkomen.
Het park wordt aan de zijde van de Europalaan om 19.00uur afgesloten.
Aanvoer van materieel via de Beneluxlaan en dan de weg tussen Eilandsteede en restaurant Zinnia.
Voertuigen dienen altijd op de asfaltpaden te blijven.
Het park dient na afloop schoon (verwijderen afval en zwerfafval) te worden opgeleverd. Indien niet schoon
wordt opgeleverd worden deze kosten in rekening gebracht.
Indien er schade aan het gras, bomen of overige onderdelen van het park ontstaan worden deze in rekening
gebracht.

"<
@utrecht.nl>
Mon, 29 Jun 2020 22:16:10 +0200
@utrecht.nl>;"
@amersfoort.nl'"
"Hooijdonk, Lot van"
@amersfoort.nl>;"
@om.nl'" <
@om.nl>;"
@politie.nl'"
@politie.nl>;"Nijmeijer, Petra" <
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;"
"<
@utrecht.nl>
Cc:
"
"
@utrecht.nl>;"'
@om.nl'"
@om.nl>;"
)'" <
@politie.nl>;"
'"
@politie.nl>;
"
@utrecht.nl>
Subject:
Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
Attachments:
Agenda extra driehoek iav plv vz VR 30 juni 2020.pdf, Concept scenario's demonstratie 4 juli.docx,
BIJLAGE Addendum RBT demonstraties corona 29 juni.pdf, Bespreeknotitie demo 4 juli.pdf
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2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken aan voor de ingelaste extra driehoek die morgen zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet en tot morgen,
2E

2E

M

2E

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid
2E

2E

Agenda
Bijeenkomst
Datum
Tijdstip
Plaats

Driehoek, i.a.v. Pl vz vr
30 juni 2020
18:15-19.00 uur
Stadhuis, kamer burgemeester

Bijlagen
Vervolg
Opgesteld door

datum
Veiligheid

Deelnemers
Loco-Burgemeester, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio. Hoofdofficier van Justitie, Districchef politie Utrecht,
Direchteur veiligheid, Clustermanager openbare orde en crisisbeheersing, woordvoerder gemeente Utrecht, bestuursadviseur
BM Utrecht, secretaris.
Agendapunten
1.

Opening en mededelingen

2.

Demonstratie Nederland in opstand 4 juli

Bijlagen:
Bespreeknotitie
-

Scenario’s

-

Addendum BTgrenzen

3.

ABA

4.

Rondvraag

5.

Sluiting

mondeling

Aan: de leden van de driehoek en de plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio
Van: leden ambtelijk voorbereidend overleg demonstratie 4 juli
Betreft: demonstratie 4 juli; Nederland in Opstand
Versie: driehoek 30 juni 2020
Bespreekpunten/gevraagde beslissingen:
1.

Kennis nemen van het meest recente informatiebeeld met betrekking tot de demonstratie door
Nederland in opstand (en gelieerde activiteiten) op 4 juli a.s.

2.

Instemmen met de uitgangspunten.

3.

Voorgenomen insteek Wom-besluit (inclusief voorschriften)

4.

Bespreken concept scenario’s, inclusief lijn van optreden, en instemmen met nadere
uitwerking van de scenario’s (zie bijlage inclusief bespreekpunten).

1.

5.

Instemmen met de voorgestelde communicatiestrategie (nazending).

6.

Instemmen met de organisatie op 4 juli.

7.

Instemmen met de vervolgstappen.

Informatiebeeld

Kennisgeving demonstratie 4 juli
•

Op 22 juni jl. heeft de gemeente een kennisgeving van manifestatie ontvangen van

2E

2E

In de kennisgeving staat vermeld dat een demonstratie wordt georganiseerd onder de naam
‘Nederland in Opstand’. Er worden 1500 deelnemers verwacht en de demonstratie vindt plaats
op het Jaarbeursplein. In de kennisgeving wordt vermeld dat de organisator zorgdraagt voor
een ordedienst. De organisatie is anti-lockdown, maar heeft ook een anti-overheid en antipolitie agenda blijkt uit de gesprekken.
•

Er zijn twee gesprekken gevoerd door de politie

en

2E

) en de gemeente ( 2E

2E

) met

twee vertegenwoordigers van de (nieuwe) organisatie Integer Nederland.
, 1D

2E

2E

2E

2E

en
is een

2E

2C 2E
. 2C
In

Utrecht heeft hij een keer eerder gedemonstreerd, die demonstratie is zonder bijzonderheden
verlopen.

2E

is emotioneel in zijn gesprekken met politie en gemeente, behoorlijk

openhartig. De heren van Integer Nederland zitten er pragmatischer in. Ze hebben de
gesprekken goed voorbereid en met de tweede vergadering hadden ze antwoorden op vragen
die in het eerste gesprek gesteld zijn.
•

De volgende afspraken zijn gemaakt:
Aantal mensen
o

Organisatie verwacht 600 mensen op basis van Facebook, maar maximaal 1000
personen.

o

Zij hebben gebroken met Viruswaanzin. Viruswaanzin heeft grote bekendheid en

bereik in (social) media.
o

Zij zijn bereid om tijdens de demonstratie (social) media in te zetten om bezoekers bij
te grote drukte,

o

Ze maken ook een livestream. Dit kan alternatief zijn indien mensen niet fysiek (meer)

bij demonstratie aanwezig kunnen zijn.
Programma

o

Op advies van gemeente en politie hebben de organisatoren het programma ingekort.
Ze gaan nu eerst twee uur flyeren (kan onder de Wom) van 15.00-17.00 uur. Daarna
van 17.00 uur tot 19.00 uur de demonstratie op het Jaarbeursplein. Tenslotte een uur
uitloop (19.00-20.00 uur).

o

Het programma bestaat waarschijnlijk alleen uit toespraken (10-12), met mogelijk wat
muziek. We beoordelen dit als passend onder de Wom, dus niet een evenement

waarvan in Amsterdam en Den Haag sprake zou zijn.
o

Ze nodigen Thierry Baudet uit; hij heeft nog niet bevestigd te komen.

Coronamaatregelen
o

De organisatie wil de demonstratie volgens de corona-afstandsregels uitvoeren.

o

Ze gaan plekken markeren met krijt op 1,5 meter afstand, instrueren hun herkenbare
ordedienst en nemen het mee in de communicatie.

Ze willen graag het (voorgenomen) besluit snel ontvangen om hun voorbereidingen te kunnen starten.
In Den Haag kregen ze dat laat.
Politie zal update geven over de laatste stand van zaken (aantal verwachte deelnemers).
Hooligans zoeken Utrecht op op 4 juli
•

De politie geeft aan over betrouwbare informatie te beschikken dat hooligans van diverse
clubs op 4 juli naar Utrecht willen komen om gezamenlijk te rellen/provoceren richting de

•

politie. Het zou gaan om 2C
.
Uitzonderlijk is dat de agressie zich niet lijkt te richten op clubs onderling, maar
“gebroederlijk” tegen de overheid/politie.

•

Politie licht laatste stand van zaken toe in de driehoek

Gevraagde beslissing 1:
Kennis nemen van het meest recente informatiebeeld met betrekking tot de demonstratie door
Nederland in opstand (en gelieerde activiteiten) op 4 juli a.s.
Kennisnemen van het meest recente informatiebeeld met betrekking tot de verwachte komst van
hooligans naar Utrecht op 4 juli a.s.
2.

Uitgangspunten

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten te hanteren voor de demonstratie en de mogelijke
komst van de hooligans:
1.

Demonstreren is een grondrecht. De overheid spant zich in om demonstraties te beschermen
en faciliteren, ongeacht de inhoud van de demonstratie;
o

Conform hetgeen beschreven in het addendum op de reguliere BT-grenzen,
‘demonstreren tijdens Corona (bijlage), treft de overheid aanvullende maatregelen om
crowdmanagement problemen te voorkomen.

2.

De organisator is primair verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van de
demonstratie;
o

Conform hetgeen beschreven in het addendum op de reguliere BT-grenzen,
‘demonstreren tijdens Corona’ dient de organisator voorafgaand een beknopt
veiligheidsplan in te leveren.

3.

Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Corona-maatregelen, waaronder de
1,5 meter afstand.

4.

Er is ruimte voor tegengeluiden/tegendemonstraties. Afhankelijk van de risicoinschatting
wordt bezien of/waar het tegengeluid kan plaatsvinden.

5.

De reguliere beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen en het addendum ‘demonstreren
tijdens Corona’ zijn van toepassing.

6.

Strafbare feiten (inclusief strafbare uitingen), wanordelijkheden en het overtreden van WOMvoorschriften/aanwijzingen, worden niet toegestaan en hiertegen wordt opgetreden. Zichtbaar
en direct heeft de voorkeur, maar moet afgewogen worden tegen het risico van verdere
escalatie.
o

2C

7. 2C
8.

Risicobeheersing in plaats van risico-uitsluiting. Niet alle risico’s kunnen redelijkerwijs worden
uitgesloten. Onze aanpak is er op gericht de risico’s beheersbaar te maken. Indien risico’s als
onbeheersbaar worden beoordeeld kan dit reden zijn de demonstatie te verbieden/ontbinden.

9.

De persvrijheid wordt gefaciliteerd.

10. Zoveel mogelijk op basis van de huidige wet- en regelgeving (APV en Wetboek van Strafrecht).
Indien noodzakelijk kan noodbevel worden ingezet.

Gevraagde beslissing 2:
Instemmen met de uitgangspunten.
3.

Voorgenomen insteek Wom-besluit (inclusief voorschriften)

Ambtelijk advies van gemeente, politie en OM is om de demonstratie op basis van het huidige
informatiebeeld niet te verbieden, maar wel passende voorschriften op te stellen. Indien er andere
informatie ontstaat deze week, kan dit leiden tot een heroverweging van het besluit ten aanzien van de
demonstratie.
De redenen hiervan zijn:
•

1D

heeft hij met de mede-organisatoren van Integraal

Nederland een plan heeft dat passend is voor de locatie en voldoet aan de coronamaatregelen.
Het plan heeft grote overeenkomsten met de goed verlopen demonstratie van Black Lives
Matter op 4 juni;
•

De komst van de voetbalhooligans kan niet toegerekend worden aan de organisatie van
Nederland in opstand. Dit is een andere problematiek, die wel op straat met elkaar verweven
kan raken. De politie geeft aan voldoende personeel in te kunnen zetten om zowel een aanpak
te maken op de hooligans als op de demonstratie.

•

Het verbieden van een demonstratie wil niet betekenen dat er geen mensen naar Utrecht
komen op 4 juli om een geluid te laten horen. Bij een demonstratie binnen de Wom kunnen
aan de voorkant afspraken worden gemaakt en kan ook op basis van de Wom tijdens de

demonstratie worden ingegrepen. Na een verbod kan vaak alleen nog handhavend opgetreden
worden.
•

Er is op dit moment geen informatie dat er te veel mensen deel willen nemen aan de
demonstratie en/of de deelnemers zich niet zullen houden aan de afstandsregel.

•

Het verbieden van een demonstratie kan ook leiden tot nieuwe kennisgevingen en daarmee tot
nieuwe arbeidsintensieve preparaties van demonstraties.

Op basis van bovenstaande is het zeer de vraag of een eventueel verbod de juridische toets bij een
voorlopige voorziening doorstaat.
Hier staan als argumenten tegenover:
•

De informatie van de komst van de hooligans kan leiden tot wanordelijkheden en kan bij
vermenging met de demonstratie een reden zijn tot een verbod.
kan meewegen in de beoordeling van de demonstratie.

•

1D

•

Het is zeer complex gebleken om op voorhand een goede inschatting te kunnen maken

2E

van een relatief nieuwe demonstratie met onbekende mobilisatiekracht.
Voorstel voorschriften
-

De gemeente werkt met standaardregels over demonstraties, waarbij onder meer toegelicht
wordt dat strafbare uitingen niet zijn toegestaan.

-

I.v.m. Corona gelden aantal extra voorschriften, zoals vastgelegd in addendum.

-

Daarnaast stellen we voor een voorschrift op te nemen met als verbod met meenemen van
stokken en slagmateriaal i.v.m. het voorkomen van wanordelijkheden.

Gevraagde beslissing 3:
Instemmen met het advies om op basis van het huidige informatie de demonstratie doorgang te laten
en instemmen met voorschriften.
4.

Scenario’s

Gelet op voorgaande wordt voorgesteld onderstaande scenario’s uit te werken. U treft de eerste
uitwerking van de scenario’s inclusief enkele bespreekpunten aan als bijlage.
Bij besluit dat demonstratie doorgang mag vinden:
I.

Demonstratie verloopt ordelijk en veilig (regulier verloop)

II.

Personen binnen de demonstratie houden zich niet aan 1,5m
o

Enkele individuen houden zich niet aan 1,5m

o

Regel wordt door groepen/massaal overtreden

III.

Demonstratielocatie raakt vol, er zijn nog demonstraten onderweg naar de locatie

IV.

Strafbare uitingen in de demonstratie (bv spreker roept op om 1,5m te negeren)

V.

Vroegtijdig beëindigen demonstratie

Bij besluit dat demonstratie wordt verboden:
VI.

Aanwezigheid van personen die deel willen nemen aan verboden demonstratie

VII.

Spontane protestvorm elders in de stad (personen die duidelijke demonstratieve uitingen met
zich meedragen.

Wanordelijkheden/confrontatie met politie:
VIII.

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

IX.

Personen met kennelijke doel om strafbare feiten, wanordelijkheden te plegen of uit zijn op
een gewelddadige confrontatie met politie zijn onderweg naar de stad/demonstratielocatie
(denk aan bv hooligans)

X.

Wanordelijkheden elders in de stad
o

Door enkele individuen

o

Massaal, in groepsverband

Gevraagde beslissing 4:
Instemmen met het beschreven scenario’s.
5.

Communicatie-strategie

Een voorstel wordt nagezonden op 30 juni aan de leden van de driehoek.

6.

Inzet en organisatie 4 juli
-

Er is 2C en 2D opgestart.
Voorgesteld wordt om een driehoek fysiek ter plaatse te laten zijn in het Stadskantoor van de
gemeente Utrecht.

-

Bevoegd gezag is de voorzitter van de veiligheidsregio, zowel voor wat betreft de Wom in dit
geval als voor openbare orde situaties waarbij gezondheid een rol speelt. Indien er rekening
gehouden moet worden met massale aanhouding dan is er sprake van een gezondheidsaspect.

Gevraagde beslissing 6:
Instemmen met bovengenoemde manier van organisatie en beschrijving van de bevoegdheden.
7.

Voorstel vervolgstappen

-

Formele besluitvorming over voorliggende besluitpunten op 1 juli;

-

WOM-brief aan de organisator met daarin de bevestiging van de gemaakte afspraken en
voorschrift (uiterlijk woensdagochtend 1 juli);

-

Actieve woordvoering (conform voorgestelde woordvoeringslijn) (1 juli, na versturen van
Wombrief)

-

-

Driehoeksbespreking (2 juli)
o

Laatste informatie

o

Uitgewerkte maatregelen

o

Eventueel concept noodbevel/gebiedsverboden

Optioneel: na afloop demonstratie een raadsbrief aan de gemeenteraad versturen waarin
wordt teruggeblikt op de voorbereiding en het verloop van de demonstratie

Gevraagde beslissing 7:
Instemmen met voorgestelde vervolgstappen.

Memo addendum BT-grenzen demonstraties in coronatijd
d.d. 29 juni 2020
Aan: leden RBT
Indiener: Openbare orde en veiligheid - Gemeente Utrecht
Versie: RBT 29 juni 2020
Gevraagd besluit
1. Instemmen met het in dit memo voorgestelde addendum BT-grenzen demonstraties in
coronatijd.
Aanleiding
Demonstreren is ook in de tijd van corona een grondrecht. De eerste maanden van de coronacrisis is
weinig tot niet gedemonstreerd in Nederland, in Utrecht en binnen het grondgebied van de VRU.
De laatste tijd wordt in Utrecht en de rest van Nederland vaker gedemonstreerd.
Bijzonder aandachtspunt hierbij is dat er situaties zijn waarbij demonstranten tegen de
coronamaatregelen en/of overheidsbeleid willen demonstreren en tegelijkertijd zich moeten houden
aan de coronarichtlijnen. Deze demonstraties staan volop in de aandacht van de media.
In de gemeente Utrecht is er een werkwijze met door de driehoek vastgestelde beleidsuitgangspunten
en tolerantiegrenzen voor alle demonstraties. Deze zijn ter informatie bijgevoegd.
Het is belangrijk om samen vast te stellen wat Corona betekent voor de werkwijze en aanpak rond
demonstraties. In deze notitie worden een aantal aanvullende beleids- en tolerantiegrenzen
voorgesteld specifiek voor demonstraties tijdens ‘Corona’. Het gaat hierbij zowel om aanvullende
eisen aan deelnemers en de organisator, als de invulling van de faciliterende rol van de overheid en –
indien nodig - de wijze van (politie)optreden.
Juridisch kader
Demonsteren is niet verboden of beperkt in het kader van de noodverordening. Immers middels een
noodverordening mogen geen grondrechten (zoals vrijheid van manifestatie) worden ingeperkt.
Demonstreren valt onder de Wet openbare manifestaties (Wom). De bevoegdheden van de Wom in
tijden van Corona zijn al beschreven in een aparte notitie (zie bijlage: notitie demonstreren ten tijde
van Covid-19).
Uitgangspunten demonstreren tijdens Corona
1 Iedere deelnemer aan een demonstratie is primair zelf verantwoordelijk voor het ordelijk
verloop en naleven van de ‘ Corona-maatregelen’. (Vooral: houd 1,5m afstand).
2 De organisator is verantwoordelijk voor een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en
treft hiertoe de nodige maatregelen ter voorkoning van verspreiding van het COVID-19 virus.
3 Net als altijd faciliteert de overheid demonstraties. Ten tijde van Corona faciliteert de overheid
een aantal voorzieningen ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.
4 Demonstraties dienen conform de APV (in gemeente Utrecht binnen 24 uur) te worden
aangemeld. Organisatoren worden actief opgeroepen demonstraties (bv via website van de
gemeenten) zo vroeg mogelijk aan te melden zodat er voldoende tijd is voor afstemming en
het treffen van noodzakelijke maatregelen.
5 Uitgangspunt blijft dat niet of (te) laat aangemelde demonstratie doorgang kunnen vinden mits
het voldoet aan de doelcriteria van de Wom en de benodigde maatregelen (tijdig kunnen)
worden getroffen. Een kort tijdsbesprek kan reden zijn om aanvullende voorschriften op te
leggen/aanwijzingen te geven of de demonstratie te verbieden/ontbinden. Dit is een kritisch
besluit en wordt afgestemd met de driehoekspartners.
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Nadat een kennisgeving is ontvangen door de gemeente ontvangt de organisator minimaal
een ontvangstbevestiging waarbij wordt gewezen op de RIVM-richtlijnen. Iedere demonstratie
wordt beoordeeld op basis van de Wom, op basis van een risico-inschatting (met politie)
worden eventueel op aanvullende voorschriften gesteld en (overheids)maatregelen getroffen
en indien nodig gedeeld met alle driehoekspartners (OM bij kans op strafbare feiten).
Er wordt de-escalerend en gefaseerd opgetreden wanneer deelnemers zich niet aan de
Corona-maatregelen houden en/of het te druk dreigt te worden.

Ad 2) Eigen verantwoordelijkheid organisator
De overheid moet een demonstratie faciliteren, dat betekent niet dat een organisatie geen eigen
verantwoordelijkheid heeft en moet nemen. Demonstraties moeten vreedzaam zijn en ordelijk
verlopen. Hier is een organisator verantwoordelijk voor.
Het voorstel is om een kort veiligheidsplan door de organisator op te laten stellen of te bespreken
(indien organisator niet in staat is dit op te stellen) waarin ingegaan wordt op:
- Aantal mensen:
o Uitnodigingsbeleid,
o Communicatie (welke media worden ingezet),
o Wat doet organisatie als het er teveel dreigen te worden.
- Coronamaatregelen:
o Hoe zorgt organisatie voor 1,5 meter onderlinge afstand,
o Hoe zorgt organisatie dat demonstranten de demo kunnen volgen en niet allemaal
naar bv podium gaan (geluid en zicht),
o Welke maatregelen treft de organisator indien het te druk (dreigt) te worden. Met te
druk wordt bedoeld indien de beschikbare ruimte vol dreigt te raken,
o Overige maatregelen.
- Ordedienst:
o Hoeveel mensen, beschikken zij over relevante ervaring/training/opleiding?
o Hoe herkenbaar?
o Wat is de opdracht aan de ordedienst?
o Hoe onderhoudt de organisator/ordedienst contact met politie?
Indien een organisator niet in staat lijkt een ordentelijke en veilige demonstratie te organiseren kan dit
reden zijn om aanvullende voorwaarden te stellen of de demonstratie te verbieden. Dit is een
bestuurlijk besluit.
Ad 3) Faciliteren door de overheid
Bij de recente BLM-demonstratie in de gemeente Utrecht heeft de gemeente meerdere faciliterende
maatregelen getroffen. Dit was afgesproken in de driehoek dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om
deze demonstratie ordelijk doorgang te kunnen laten vinden. Het gaat dan vooral om informeren van
bezoekers aan de demonstratie in overleg met organisator en toegang naar demonstratielocatie
kunnen afzetten, ook in overleg met organisatie bij dreigende overcrowding. Hierbij is de organisator
verantwoordelijk voor de demonstratielocatie zelf en kan overheid ondersteunen in het omleiden van
mensen buiten de demonstratielocatie indien demonstratielocatie vol is.
In normale omstandigheden worden bij groteren en/of complexe demonstraties ook maatregelen
genomen, zoals: hekken, camera’s, omleiden van bussen.
Nu kan het aanvullend gaan om: tekstkarren, inzet verkeersregelaars, eventueel audiovisuele
middelen.

Ad 7) Gefaseerd optreden
Voorafgaand aan de demonstratie
Voorafgaand aan een demonstratie kan er aanleiding zijn om te verbieden of te beperken. Dit is echter
een vergaand en ingrijpend middel.
Het kan ook zijn dat er onvoldoende grond is om een demonstratie te verbieden, maar dat er
tegelijkertijd wel reden is om zorgen te maken over het verloop van de demonstratie, bijvoorbeeld door
mogelijk te grote drukte, mogelijk aansluiten door kwaadwillenden, gebrek bij ervaring door
organisatie/organisator.
Het is dan belangrijk om als overheid gefaseerd en zo transparant mogelijk stap voor stap op te
treden.
Belangrijke zaken zijn daarbij:
- Duidelijke communicatie vooraf over de geldende regels, bv via website/sociaal media;
- Duidelijke afspraken en aangeven grenzen aan organisator;
- Een goede en duidelijke Wom-brief aansluitend bij taal van de organisator/organisatie;
- Duidelijke communicatie tijdens de demonstratie, bv in de vorm van een tekstkar met regels
over de demonstratie (bv afstand houden).
- Meerwaarde van een liaison vanuit de politie is al vaak gebleken en lijkt juist bij complexe
demonstratie passend en de-escalerend te werken;
- Afspraken maken over afstemmen van communicatie tussen overheid en organisatie over
bijvoorbeeld komst mensen tijdens de demonstratie (vergelijkbaar met BLM), ieder vanuit
eigen rol;
- Afspraken maken of bij dreigende overcrowding de organisator bereid is om zelf de
demonstratie te beëindigen.
Optreden bij incidenten tijdens de demonstratie
Demonstranten houden zich niet aan 1,5-meter
- Het kan zijn dat demonstranten (massaal) de coronaregels negeren. De volgende stappen
kunnen dan genomen worden.
o 2c en 2D

2C en 2D

Locatie is (vrijwel) vol, meer demonstranten zijn onderweg naar demonstratielocatie
- 2C en 2 D

Bijlagen:
-

Beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen vastgesteld door de driehoek (gemeente
Utrecht);
Notitie demonstreren ten tijde van Covid-19

Ter informatie voorbeelden van wanordelijkheden/incidenten in/rondom de demonstratie.
Het is van belang om bij elke demonstratie maatwerk te leveren (op eigen merites te
beoordelen). Hieronder enkele voorbeelden van situaties die kunnen ontstaan en manier van
optreden die dan mogelijk is.
‘Kleine’ incidenten:
- 2C en 2D

Grote incidenten en/of wanordelijkheden bij overcrowding/negeren afstandsregel:
- 2C en 2D

-

2C en 2 D

Scenario’s demonstratie 4 juli 2020; Nederland in opstand
Nu GRIP 4 en artikel 39 WVR van kracht zijn, is de Vz VR bevoegd. Daarom staat ipv Burgemeester de Vz VR genoemd als bevoegd orgaan.
Scenario’s
1

Demonstratie
verloopt ordelijk en
veilig

2

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

3

Demonstratielocatie
raakt vol, er zijn nog
demonstranten
onderweg naar de
demolocatie.

Voorbeelden/Gedragingen
2C en 2 D

Grondslag

Handelingsperspectief

Kritisch besluit/ Wie
bevoegd

4

Strafbare gedragingen
in de demonstratie

5

Vroegtijdig
beëindigen
demonstratie

6

Aanwezigheid van
personen die deel
willen nemen aan
verboden
demonstratie

7

Spontane
protestvorm elders in
de stad

2C en 2 D

2C en 2 D

8/
9

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

10

Wanordelijkheden
elders in de stad

From:
"Demonstraties" <demonstraties@utrecht.nl>
Sent:
Tue, 30 Jun 2020 20:04:52 +0200
To:
"'
@gmail.com'"
<info@integernederland.nl>
Subject:
uitnodiging voor extra overleg
2E

2E

@gmail.com>;2G

Heren,
Ik wil jullie graag uitnodigen voor een extra overleg morgen (woensdag) om 9.00 uur op de Kroonstraat.
Ik snap dat het een laat bericht is, maar ik hoop dat het jullie lukt tijd te maken.
Met vriendelijke groet,
2E

Gemeente Utrecht

Datum

2 juli 2020
contactpersoon
secretariaatveiligheid@utrecht.nl

Nederland in opstand
2E

2E

2E

2E

UTRECHT

2E

email:

@gmail.com

2E

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
030286000
@vru.nl
Ons kenmerk
7707532

Onderwerp
WOM-besluit demonstratie 4 juli 2020

Uw kenmerk
-

Geachte

Bijlagen
-

2E

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om op zaterdag 4 juli van 16.00 uur tot 20.00 uur
een demonstratie te houden op het Jaarbeursplein in de gemeente Utrecht. In de kennisgeving
staat dat u 1.500 deelnemers verwacht. Het doel van uw betoging is: “stop de 1,5 meter waanzin
Vrijheid politiegeweld”.
De kennisgeving die u heeft gedaan heeft u digitaal in uw bezit.
Ik ga in op de volgende onderwerpen in dit besluit:
Toetsingskader demonstraties;
Situatie (op Jaarbeursplein) in Utrecht op 4 juli 2020;
Politie-informatie over massale komst relschoppers naar de gemeente Utrecht
Samenvatting van de gesprekken met u en Integer Nederland;
Beoordeling kennisgeving Nederland in opstand 4 juli 2020;
Zienswijze;
Besluit;
Bezwaarclausule.
Toetsingskader demonstraties
De vrijheid van meningsuiting en - in het verlengde daarvan - de vrijheid van betoging zijn
belangrijke waarden in onze democratische samenleving.
Ik beoordeel elke demonstratie op grond van de Wet openbare manifestatie (Wom). Op grond
hiervan kunnen op drie gronden beperkingen aan een demonstratie worden opgelegd of kan deze
preventief worden verboden:
ter bescherming van de gezondheid,
in het belang van het verkeer en/of
ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Hierbij neem ik de ervaring met uw vorige demonstraties mee in de beoordeling en tevens andere
demonstraties in deze tijd van coronacrisis.
Situatie op Jaarbeursplein in Utrecht op 4 juli 2020
Hieronder som ik de zaken op die relevant zijn bij de beoordeling van uw kennisgeving op basis van
de Wom:
In Nederland is momenteel sprake van een coronacrisis. Dit betekent dat er een
noodverordening geldt. Er gelden regels die van groot belang zijn voor de
volksgezondheid. Het belangrijkste relevante aspect demonstraties en andere
samenkomsten is de verplichte regel dat personen onderling 1,5 meter afstand moeten
houden (zie de noodverordening op www.vru.nl voor meer achtergronden).

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
brandweer.nl/utrecht
veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht
@vrubrandweer
Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79
kvk
51817330
Pagina

1

-

-

-

-

-

In Nederland zijn verschillende demonstraties georganiseerd door tegenstanders van de
coronamaatregelen. Bij meerdere demonstraties hielden deelnemers zich niet aan de
regels/voorschriften van de demonstratie en/of APV en/of Wetboek van Strafrecht en/of
noodverordening. In Den Haag volgden meerdere deelnemers de aanwijzingen van de
politie bij de demonstratie niet op. Dat is een strafbaar feit op basis van artikel 11 van de
Wom.
Wij hebben ervaring met een demonstratie met de 1,5 meternorm (van Black Lives
Matter op 5 juni jl). Hierdoor weten wij dat met voldoende voorbereidingstijd, meerdere
randvoorwaarden en duidelijke afspraken mogelijk is een demonstratie met circa 1.600
deelnemers op alleen het Jaarbeursplein te houden.
Het Jaarbeursplein is direct gelegen naast Utrecht CS. Utrecht CS en haar directe
omgeving is een belangrijk vervoersknooppunt in Utrecht en voor heel (Midden)Nederland. Bij een eventuele escalatie op het Jaarbeursplein vinden direct ongewenste
en gevaarlijke effecten plaats op de verkeersbewegingen in Utrecht met effecten op het
openbaar vervoer voor de rest van Nederland. Ook in het station gelden extra
veiligheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis.
Het Jaarbeursplein is gelegen in de omgeving van winkels, horeca en woningen en kent
daarmee veel loopstromen en veel bezoekers en passanten.
In de binnenstad zijn door coronamaatregelen veel veranderingen in de openbare ruimte.
Er gelden nieuwe regels over looproutes en veel openbare ruimte wordt extra benut voor
terrassen en extra fietsenstallingen. Hierdoor is de binnenstad beperkter in ruimte dan
voor de coronacrisis.
Zaterdag is een drukke winkeldag waarop veel mensen gebruik maken van de binnenstad
en de ruimtes op pleinen en parken om te recreëren.
Door de versoepeling van de coronamaatregelen is de Jaarbeurs inmiddels weer in
gebruik. De bioscoop hier wordt bezocht door een divers publiek waaronder kinderen.
Ook is er momenteel een tentoonstelling in de Jaarbeurs – World of Dinos – die vooral
aantrekkelijk is voor gezinnen met jonge kinderen.

Politie-informatie over massale komst relschoppers naar de gemeente Utrecht op 4 juli
De politie heeft de driehoek en mij als plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht
op dinsdag jl. geïnformeerd over betrouwbare en bevestigde berichten dat op 4 juli 2020 een grote
groep relschoppers van verschillend pluimage voornemens is de stad Utrecht te bezoeken. Hierbij
hebben zij als doel om een gewelddadige confrontatie te zoeken met de politie. De politie heeft
hierbij aangegeven dat de relschoppers met grote zekerheid op 4 juli Utrecht zullen bezoeken. Dit
vergt een enorme inspanning voor de politie – los van de demonstratie zelf - om in te staan voor
ieders veiligheid. De groep relschoppers omvat veel mensen die gezien hun verleden bereid en in
staat zijn geweld te gebruiken. De politie heeft aangegeven dat zij de aangemelde demonstratie
van Nederland in opstand zullen gebruiken om hierin op te gaan en ook vanuit de demonstratie de
confrontatie met de politie aan te gaan.
Samenvatting van de gesprekken met u en Integer Nederland
2E
van de
Op dinsdag 23 juni heeft u een gesprek gehad met de heren 2E 2E
2E
van de gemeente Utrecht. U werkt samen
politie en de heer
met Integer Nederland. Bij de gesprekken zijn ook één of twee deelnemers van Integer Nederland
aanwezig geweest.
Hierbij is kennisgemaakt en zijn een aantal uitwerkingsvragen gesteld en een nieuwe afspraak
gemaakt voor maandag 29 juni.

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
7707532

Pagina

2

U heeft aangegeven 24 juni jl. per email dat u wilde demonstreren in Park Transwijk. Op 26 juni jl.
heeft u per email aangegeven dat u toch wilde demonstreren op Jaarbeursplein i.v.m. de complexe
verkeersbewegingen richting Park Transwijk.
Op 26 juni heeft de gemeente een email gestuurd met onderwerpen waarover zij op 29 juni met u
afspraken wilden maken aangaande uw demonstratie.
Op 29 juni heeft het gesprek plaats gevonden.
De uitkomsten van het gesprek van maandag 29 juni staan hieronder:
Aantal personen:
U geeft aan 600 mensen te verwachten op basis van Facebook, maar maximaal 1000
personen.
U werkt niet meer samen met Viruswaanzin. De organisator van de acties in Den Haag.
U bent bereid om tijdens de demonstratie (social) media in te zetten om bezoekers bij te
grote drukte.
U zorgt ook een livestream. Dit kan alternatief zijn indien mensen niet fysiek (meer) bij
demonstratie aanwezig kunnen zijn.
Programma:
U heeft informatie gegeven over het programma. Het programma wordt ingekort. U gaf
aan eerst twee uur flyeren van 15.00-17.00 uur. Daarna van 17.00 uur tot 19.00 uur de
demonstratie op het Jaarbeursplein. Tenslotte een uur uitloop van 19.00 tot 20.00 uur.
Het programma bestaat alleen uit toespraken (10-12 in totaal), met mogelijk wat muziek.
We beoordelen dit als passend onder de Wom, dus niet een evenement waarvan in
Amsterdam en Den Haag sprake zou zijn.
U nodigt Thierry Baudet uit; hij heeft nog niet bevestigd te komen.
De organisatie geeft aan de demonstratie te organiseren met inachtneming van de
coronamaatregelen.
U wilt plekken markeren met krijt op 1,5 meter afstand. Verder heeft u een herkenbare
ordedienst en nemen de coronamaatregelen mee in de communicatie .
Op basis van dit gesprek had de demonstratie hoogstwaarschijnlijk doorgang kunnen vinden. Na dit
gesprek bleek echter dat er een massale opkomst van relschoppers werd verwacht. Daarom bent u
op 1 juli opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met de politie en gemeente.
In het gesprek van 1 juli is verteld over de laatste stand van zaken. De gemeente en politie hebben
aangegeven dat er risico’s zijn aan de demonstratie an sich voor wat betreft openbare orde en
gezondheid (corona), maar dat deze met maatregelen van de overheid en de organisator
beheersbaar zijn te maken. Met de nieuwe informatie over de komst van relschoppers is dat echter
niet meer het geval. De gemeente en politie hebben aangegeven niet de veiligheid te kunnen
bieden aan demonstranten, passanten en bewoners en ondernemers in de binnenstad binnen deze
nieuwe omstandigheden.
U heeft op 1 juli in het overleg in de ochtend aangegeven dat u de demonstratie wilt verplaatsen
naar zaterdag 11 juli.
Dit bericht heeft u ook op Facebook gezet.
Aan het einde van de ochtend van 1 juli jl. heeft u contact opgenomen met de politie en aangegeven
dat uw achterban niet akkoord is en toch wil komen. Daarop heeft opnieuw een gesprek
plaatsgevonden.

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
7707532
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In dat gesprek heeft u aangegeven dat:
u wilt demonstreren op zaterdag 4 juli 2020 en niet meer wilt uitstellen naar een ander
moment; de reden hiervan is mede dat uw achterban aangeeft niet akkoord te zijn met
11 juli en sowieso gaat komen;
u bereid bent om uit te wijken naar een andere locatie dan het Jaarbeursplein;
u niet gelooft in de juistheid van de informatie over relschoppers, u hebt zelf onderzoek
gedaan in uw netwerk en daaruit heeft u een ander beeld;
u gebruik wilt maken van uw grondrecht, desnoods naar de rechter gaat en dat u daarin,
in tegenstelling tot uw eerdere mededeling, samen optrekt met Viruswaanzin;
de komst van voetbalsupporters alleen positief zou zijn, omdat deze uw demonstratie
zullen beschermen.
u gaat weer uit van 1.500 deelnemers.
u ongeacht of er een verbod wordt opgelegd, uw demonstratie toch willen laten
doorgaan.
In het gesprek is nogmaals gedeeld wat de uitkomst is van het overleg van de driehoek en
plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.
Uw mening zoals gegeven in het tweede gesprek beschouwen wij als een zienswijze op het
mondeling meegedeelde voorgenomen besluit van de driehoek dat uw demonstratie doorgang kan
vinden op een ander moment dan zaterdag 4 juli op basis van uw geschetste aanpak en de
afspraken die u bereid bent te maken met de politie en gemeente over drukteregulatie en
afstemming van communicatie.
In de gesprekken heeft u meerdere keren voorbeelden gegeven waarin u aangeeft dat u de
confrontatie – verbaal en fysiek – niet schuwt met personen die het niet met u eens zijn, waaronder
politiepersoneel.
Beoordeling kennisgeving Nederland in opstand van 4 juli 2020
Op grond van bovenstaande situatiebeschrijving en het huidige informatiebeeld, kom ik tot het
volgende beeld:
Door de verwachte massale opkomst van relschoppers die zich willen mengen in uw
demonstratie is er een grote kans op wanordelijkheden. De grootte van uw demonstratie
maakt het mogelijk voor kwaadwillenden om in een demonstratie op te gaan en vanuit
daar ordeverstoringen en/of geweld te plegen. Uw ordedienst zal niet in staat zijn hierop
in te spelen.
Het is zeer complex om een goede inschatting te geven van het aantal deelnemers en de
risico’s bij de deelnemers. U noemt steeds andere getallen en werkt het ene moment niet
en het andere moment wel samen met andere groeperingen.
Het is onduidelijk of u voldoende invloed en regie heeft op de deelnemers van uw
demonstratie, zeker op het moment dat er sprake is van kwalijke bijbedoelingen. Dit zou
naast een openbare orderisico, ook een gezondheidsrisico kunnen vormen.
Een confrontatie met de politie kan op meerdere plekken in de stad plaats vinden. Dit
vergt een enorme inzet van politiepersoneel.
Het is waarschijnlijk op basis van eerdere demonstranten dat een deel van deelnemers
zich niet zal houden aan afspraken en/of aanwijzingen tijdens de demonstratie. Dit vergt
mogelijk extra inzet politie.
Bij een confrontatie leidt dit tot een problemen in het stationsgebied. Dit brengt risico’s
mee voor de bezoekers van Utrecht CS en omgeving en de verkeersbewegingen in en rond
Utrecht CS, zijnde het belangrijkste openbaar vervoersknooppunt van Nederland.

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
7707532
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-
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Vanwege het feit dat de relschoppers uw demonstratie willen gebruiken, zal de
problematiek mee verschuiven met de locatie. Een alternatieve locatie is onderzocht,
maar heeft dezelfde risico’s op wanordelijkheden.
Het is waarschijnlijk is dat kwaadwillenden zich bij uw demonstratie zullen aansluiten wat
kan leiden tot wanordelijkheden. Bij wanordelijkheden zal de afstandsregel nog meer in
het geding komen en bij schreeuwen of roepen is de kans op overdracht van het
coronavirus voor de betogers, maar ook voor het handhavend personeel groot. Dit brengt
risico’s voor de gezondheid met zich mee

Zienswijze
Uw zienswijze is dat onze informatie niet klopt. U onderbouwt deze stellingname niet concreet.
Er bestaat voor mij geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de politie-informatie.
Uw verzoek om uit te wijken naar een andere locatie is onderzocht, maar biedt geen oplossing
voor de verwachte wanordelijkheden en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s.
Bovendien is gelet op het aantal bezoekers en de eis van 1,5 meter afstand uit de
noodverordening geen geschikte locatie voor handen waar deze demonstratie ordelijk en veilig en
volgens de gezondheidsnormen kan plaats vinden.
Uw zienswijze leidt daarmee niet tot een ander besluit.
Gelet op het voorgaande acht ik het plaatsvinden van uw demonstratie niet verantwoord. Zowel
de gezondheid en veiligheid van betogers, handhavers en toevallige passanten is ernstig in het
geding bij uw voorgenomen demonstratie. Zelfs bij een grote politie-inzet kunnen de risico’s voor
de gezondheid en wanordelijkheden niet weggenomen worden.
Het besluit
Op grond van artikel 39 Wet veiligheidsregio’s en artikel 2 en 5 van de WOM kan ik een
demonstratie verbieden. Op basis van de op dit moment beschikbare actuele informatie moet ik
uit het oogpunt van het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden besluiten dat uw
demonstratie – in de huidige vorm op het door u gewenste moment - geen doorgang kan vinden
op zaterdag 4 juli 2020. Waarbij ik eraan hecht nogmaals te benadrukken dat dit – wat mij betreft
– geenszins betekent dat uw organisatie niet meer in Utrecht kan demonstreren. U persisteert
echter in de datum van zaterdag 4 juli en geeft aan dat u niet bereid bent om uit te wijken naar
een ander moment. Dit brengt mij tot mijn besluit uw demonstratie op zaterdag 4 juli 2020 te
verbieden.
Het is zeer kwalijk dat uw demonstratie wordt aangegrepen door relschoppers die uit zijn op het
plegen van geweld, waardoor u uw grondrecht niet kan uitvoeren. Ik betreur dat ook ten zeerste
dat ik het besluit moet nemen uw demonstratie te verbieden. Ik hoop dat uw demonstratie op
een ander moment alsnog op een veilige en ordelijke manier kan plaatsvinden. Hierover gaan wij
graag met u nader in gesprek.

Met vriendelijke groet,

De heer L.M.M. Bolsius

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
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Plaatsvervangend Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht

Uw kenmerk
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Bezwaarclausule
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking een
bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Postbus 3154, 3502 GD
Utrecht. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht
zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres bevatten, naast een omschrijving
of afschrift van dit besluit en de gronden van het bezwaar.
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Ik wijs u er op dat indienen van bezwaar geen opschortende werking heeft. Als u bezwaar maakt,
kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden
betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de
wijze van betaling.

Uw kenmerk
-
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"<
@utrecht.nl>
Thu, 2 Jul 2020 13:26:53 +0200
@utrecht.nl>;"
@amersfoort.nl'"
"Hooijdonk, Lot van"
@amersfoort.nl>;"
@om.nl'" <
@om.nl>;"
@politie.nl'"
@politie.nl>;"Nijmeijer, Petra" <
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;
"<
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;"Oudsten, Peter den"
@utrecht.nl>
Cc:
"
"
@utrecht.nl>;"'
@om.nl'"
@om.nl>;"
)'" <
@politie.nl>;"
@politie.nl>;
"
@utrecht.nl>;"
@cs.com'"
@cs.com>
Subject:
WOM-brief, raadsbrief en woordvoeringslijn
Attachments:
Woordvoering demonstratie 4 juli.docx, Raadsbrief demo 4 juli 0.9.docx, Brief verbod demo Nederland
in opstand 4 juli 0.9.docx
From:
Sent:
To:
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2E

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u conform hetgeen vanochtend besproken aan:
1. Concept WOM-brief (ter ondertekening door de plv vz VR)
2. Concept raadsbrief (ter ondertekening door de bm)
3. Concept woordvoeringslijn
Kunt u zich vinden in de inhoud van de stukken? Na (eventuele aanpassing en) akkoord worden de stukken ter ondertekening
aangeboden aan respectievelijk de burgemeester en plaatsvervangend voorzitter. Burgemeester, bent u akkoord met digitale
ondertekening van de stukken?
Het streven is de stukken nog voorafgaand aan de driehoek van vanmiddag uit te doen. U ontvangt de definitieve ondertekende
stukken in een separate mail. Ook ontvangt u zometeen de agenda en stukken voor de driehoek van vanmiddag.

Met vriendelijke groet,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14
@amersfoort.nl' ;
Aan: Hooijdonk, Lot van ; '
;
;
;
@om.nl' ; '
CC:
Onderwerp: Extra digitale driehoek morgenochtend 08:00
Urgentie: Hoog
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

@om.nl' ; '

2E

2E

2E

@politie.nl' ; Nijmeijer, Petra ;

2E

2E

2E

2E

2E

)' ; '

2E

2E

2E

(C.)' ;

2E

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Gelet op alle ontwikkelingen van vandaag (zie toelichting hieronder) is ons advies om morgenochtend van 08:00 uur tot 08:30
uur een digitale driehoek te beleggen. Petra heeft dit ook met Peter den Oudsten besproken en hij wil graag deelnemen aan
deze driehoek. Dit naast de fysieke driehoek die al gepland staat voor morgenmiddag.

Gevraagde beslissing:
1. Kennis nemen van de uitkomsten van de gesprekken met de organisator van de demonstratie op 4 juli
2. Instemmen met het inplannen van een extra digitale driehoek morgen om 08:00 uur waarin besloten
wordt over het (al dan niet) verbieden van de aangekondigde demonstratie en de wijze van
communicatie van dit besluit.

3. Kennis nemen van de vervolgstappen en belangrijkste bespreekpunten in de driehoek van morgenmiddag
Uitkomst gesprekken
Eerder vandaag is een aantal van u geïnformeerd dat
bereid is zijn demonstratie te verplaatsen naar een later
moment. Vanmiddag is hij hier, vermoedelijk onder druk van zijn achterban, op terug gekomen. Hij volhard in een
demonstratie op 4 juli, en geeft tevens aan zijn banden met Virus waanzin te hebben hersteld. Ook als de demonstratie
wordt verboden zullen er volgens
demonstranten naar de stad komen. Hieronder de belangrijkste
ontwikkelingen van de dag:
2E

2E

2E

2E

(organisator) en gemeenten en politie. Het gesprek is
Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen
opgebouwd zoals gisteren besproken in de driehoek. Tijdens het overleg heeft
te kennen gegeven zijn demonstratie
te willen uitstellen. Hij dacht zelf aan volgende week zaterdag. Afgesproken is begin volgende week in overleg te gaan over de
wijze en het moment waarop de demonstratie alsnog kan plaatsvinden.
Na afloop van het gesprek heeft
een bericht op facebook geplaatst dat de demonstratie wordt geannuleerd. Dit heeft
hij gedaan door het aangemaakte facebook event te cancelen. Ook heeft hij een videoboodschap ingesproken. Hierin zegt hij
ondermeer dat de veiligheid voorop staat en dat hij er daarom voor kiest de demonstratie te verplaatsen.
contact opgenomen met de politie en heeft daarbij aangegeven dat hij zich zorgen
Enkele uren na het gesprek heeft
maakt dat (een gedeelte van) zijn achterban toch zal komen demonstreren. Naar aanleiding van zijn bericht heeft opnieuw een
gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de gemeente en politie. Tijdens dit gesprek heeft hij gezegd dat hij zijn
demonstratie op 4 juli toch doorgang wil laten vinden. Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele
relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien
wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in revolutie” die ook zaterdag in
Utrecht zou moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is geen kennisgeving bij de gemeente bekend.
2) Extra digitale driehoek morgen.
Zoals gezegd is het advies om morgenochtend een extra driehoek te bellen om de huidige stand van zaken te bespreken.
Belangrijkste besluit dat voorligt is of de aangekondigde demonstratie verboden wordt.
Uit bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat de organisator niet wil meewerken aan het afzien van zijn
demonstratie (stap 1), of verplaatsing naar een andere datum (stap 2). Conform de lijn zoals gisteren besproken in de driehoek
brengt ons dit tot de stap om te overwegen de demonstratie te verbieden.
In afstemming tussen politie en gemeente is het advies om het besluit over het (al dan niet) verbieden van de demonstratie
morgenochtend in de driehoek te nemen. Dit omdat er nu nog veel dynamiek is bij de organisator (en hij mogelijk nogmaals van
standpunt verandert, als lijkt de kans hierop nu niet groot). Ook kan de politie de tussenliggende tijd gebruiken om de
sentimenten te monitoren. Voor een rechtsgang is ook tijd indien morgenochtend wordt besloten. Tijdens de driehoek kan ook
worden gesproken over de communicatiestrategie.
3) bespreekpunten driehoek morgenmiddag
Vandaag hebben meerdere overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op de demonstratie. Vanuit de gemeente is er contact
met meerdere speelsteden om te inventariseren welke preventieve stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat relschoppers naar
Utrecht afreizen. Ook tussen arrondissementen en politie-eenheden is contact over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een
uitgebreid (preventief en repressief) juridisch instrumentarium. U wordt hierover in de driehoek morgen nader geïnformeerd.
Voorgesteld wordt morgenmiddag in de driehoek in ieder geval stil te staan bij:
 Laatste informatiebeeld
 Nut en noodzaak om (alsnog) een WOM-voorschrift op te leggen
 Lijn van optreden tegen relschoppers en hooligans (inclusief bijbehorend instrumentarium)
 Bespreken van scenario’s en (politie)optreden. (scenario’s zijn dinsdag niet besproken in de driehoek, en aangepast obv
huidige informatie/reeds genomen beslissingen)
 De politie-inzet op de dag zelf
 De wijze van afstemming en besluitvorming op zaterdag
Mocht u tevens over ander zaken willen spreken, dan horen we het graag en zullen we eea voorbereiden.

We hopen de stukken morgen aan het einde van de ochtend aan u te kunnen sturen.
Tot zover voor nu.
Met vriendelijke groet,
2E
2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Met vriendelijke groet,
2E
2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:45
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
Aan: Hooijdonk, Lot van
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>
CC:
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
@politie.nl>; '
(C.)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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2E

2E

2E

2E

Beste allen,
Ter aanvulling op voorgaande mail. Voor broodjes en een warme snack wordt gezorgd. Daarnaast het verzoek om, mocht u
anderen meenemen naar het overleg, dit vooraf te melden. Dit zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de (corona-proofe)
inrichting van de vergaderruimte.

Met vriendelijke groet,
2E
2E

M

2E

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid
2E

Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2020 22:16
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
CC:
@politie.nl>; '
(C.)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>
Onderwerp: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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2E

2E

2E

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken aan voor de ingelaste extra driehoek die morgen zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet en tot morgen,
2E
2E

M

2E

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid
2E

2E

2E

Woordvoering uitstel demonstratie ‘Nederland in opstand’
Aan de organisator wordt donderdag een WOM-brief gestuurd waarin staat dat de
demonstratie zaterdag met aanzienlijke risico op grote ongeregeldheden wordt
verboden. De driehoek gaat met organisatie in gesprek over een ander moment.
Woorvoeringslijn:
Demonstratie ‘Nederland in opstand’ kan geen doorgang vinden
Demonstreren is een grondrecht dat de gemeente ook in coronatijd zo goed mogelijk
faciliteert. De gemeente heeft een kennisgeving voor een demonstratie van
‘Nederland in opstand’ ontvangen voor zaterdag 4 juli. Er is overleg gevoerd met de
organisator, gemeente en politie. Op basis daarvan leek de demonstratie in eerste
instantie door te kunnen gaan. Echter, de driehoek (gemeente, openbaar ministerie en
politie) heeft de afgelopen dagen concrete signalen van de politie ontvangen waaruit
blijkt dat een aanzienlijke en diverse groep mensen de demonstratie wil aangrijpen
om ernstige ongeregeldheden te veroorzaken. Een herhaling van de confrontatie zoals
we eerder elders zagen, is daarbij een reële mogelijkheid die we willen voorkomen. De
veiligheid van de demonstranten en inwoners van Utrecht dient tijdens een
demonstratie altijd gewaarborgd te blijven. Om die reden heeft de plaatsvervangend
voorzitter van de veiligheidsregio op advies van de driehoek besloten de demonstratie
van aanstaande zaterdag geen doorgang kan vinden. De driehoek gaat graag in
overleg met de organisator over een demonstratie op een ander moment. De driehoek
betreurt dat de demonstratie door de dreiging van geweld nu niet door kan gaan en
daarmee op dit moment geen invulling kan worden gegeven aan het grondrecht tot
demonstreren.
Communicatielijn:
1. Feitelijk bericht: Nadat de organisator op de hoogte is gebracht van het besluit
van de driehoek, brengen we onderstaande woordvoering naar buiten. Dit
doen we via contacten bij RTV Utrecht, Telegraaf Utrecht en AD Utrechts
Nieuwsblad. Niet via onze online kanalen.
2. Woordvoering burgemeester: Op dit moment is nog weinig brede
maatschappelijke onrust rond de demonstratie, het betreft vooralsnog een
kleine groep.
Zodra de situatie ontwikkelt, kan waarnemend burgemeester Peter den
Oudsten toelichting geven met behulp van de volgende argumenten:
* dat de demonstratie in eerste instantie door had kunnen gaan
* dat we echter concrete aanwijzingen hebben dat er een aanzienlijke groep
mensen van diverse pluimage de demonstratie wil aangrijpen om de
confrontatie te zoeken
* dat we het belangrijk vinden de veiligheid van demonstranten en inwoners

van Utrecht te waarborgen
* dat we daarom helaas voor nu moeten besluiten dat de demonstratie niet
door kan gaan
* dat de burgemeester graag zelf met de organisator in gesprek gaat om te
kijken naar mogelijkheden voor een ander moment om de demonstratie
alsnog te laten plaatsvinden.
3. Empathie vanuit burgemeester: We begrijpen dat de coronamaatregelen van
de afgelopen maanden veel impact hebben bij sommige mensen tot boosheid
en frustratie hebben geleid. We vragen ieder de rust te bewaren en goed na te
denken om zo te voorkomen dat de veiligheid en gezondheid van omstanders
en Utrechters in het geding komen.

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

2E

Bolsius, Lucas
Hooijdonk, Lot van; 2E

@om.nl; 2E
@politie.nl; Nijmeijer, Petra; 2E
; Oudsten, Peter den; 2E
@om.nl; 2E
; 2G
@cs.com
Re: WOM-brief, raadsbrief en woordvoeringslijn
donderdag 2 juli 2020 14:02:48

2E
2E

Beste Lucas,
Dank voor uw reactie. De WOM-brief staat op het briefpapier van de Vru. We zullen via uw secretariaat om
ondertekening vragen.
We stellen voor desgevraagd uitleg te geven over de rol van de plaatsvervangend voorzitter. Is dat voor u
voldoende of liever actief in het bericht?
Groet,
2E
Verstuurd vanaf mijn iPad
> Op 2 jul. 2020 om 13:57 heeft Bolsius, Lucas <2G
@amersfoort.nl> het volgende geschreven:
>
> Wat mij betreft ook waardering voor het doorwrochte werk.
>
> Heb nog twee punten!
> - Kan ik een brief ondertekenen op briefpapier van de gemeente Utrecht??
> - In de woordvoeringslijn zou ik wel aangeven waarom de vice-voorzitter het besluit heeft genomen.
>
> Hgr lucas
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad
>
>> Op 2 jul. 2020 om 13:27 heeft 2E
@utrecht.nl> het volgende geschreven:
>>
>> 

;

2E
2E
2E

2E

2E
2E

2E

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Geachte

"secretariaat Veiligheid" <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Thu, 2 Jul 2020 15:22:26 +0200
@gmail.com'"
@gmail.com>
"'
WOM-besluit demonstratie 4 juli 2020.pdf
WOM-besluit demonstratie 4 juli 2020.pdf
2E

2E

2E

Bij deze ontvangt u het besluit betreffende uw demonstratie 4 juli 2020.
Met vriendelijke groet,
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Beste allen,
Via deze weg de reactie van de heer

2E

Das leuk wij komen, vrijheid voor het Nederlands volk.

Is het nog nodig dat hem duidelijk gemaakt gaat worden dat het NIET mag plaatsvinden?
Met vriendelijke groet,
2E

2E

2E

T 2E
M 2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van: Live Stream
@gmail.com>
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 15:54
Aan: secretariaat Veiligheid <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Onderwerp: Re: WOM-besluit demonstratie 4 juli 2020.pdf
2E

Das leuk wij komen, vrijheid voor het Nederlands volk.
🇳🇱 Wij zijn het volk 🇳🇱 nederland in opstand 🇳🇱
Iets minder TV kijken.
Op do 2 jul. 2020 15:22 schreef secretariaat Veiligheid <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>:
Geachte

2E

Bij deze ontvangt u het besluit betreffende uw demonstratie 4 juli 2020.
Met vriendelijke groet,

2E

www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Bestuurlijke Rapportage

Algemene zaakgegevens
Versie
Betreft
Ten behoeve van
Opgemaakt op
Rapporteur

:
:
:
:
:

2.0 definitief
Demonstratie Nederland in Opstand 04-07-2020 te Utrecht
Advisering bestuurlijke maatregelen
03-07-2020
2C en (4)
2E
2D

Verbod op delen informatie gaat over op ontvanger
Deze informatie wordt door politie Midden Nederland op grond van artikel 16 van de Wet
Politiegegevens (WPG), met het oog op de handhaving van de openbare orde, verstrekt aan de
Burgemeester van gemeente Utrecht. De WPG stelt de ontvanger van deze informatie verplicht tot
geheimhouding daarvan (artikel 7 van de WPG). Dit houdt in dat de rapportage niet met derden
kan worden gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de opsteller(s).
Informatiegebruik en beperkte kennisname
De informatie uit deze bestuurlijke rapportage kan worden gebruikt voor de motivering van een besluit
en/of beslissing. Indien een gerechtelijke of bezwaarprocedure volgt, kan deze rapportage in deze
procedures worden betrokken en aan de rechtbank dan wel bezwaarcommissie worden verzonden.
Hierbij worden de gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van personen die niet betrokken zijn
in deze procedures verwijderd of onleesbaar gemaakt. Indien passages in deze bestuurlijke
rapportage worden verstrekt onder 8.29 AWB dan is dit bij deze passages expliciet aangegeven.
Toestemming delen onderzoeksgegevens
De informatie uit deze bestuurlijke rapportage wordt door de politie verstrekt. Voor zover het
onderzoeksgegevens betreffen, afkomstig uit een strafrechtelijk onderzoek, of gegevens die zijn
verkregen vanuit het Team Criminele Inlichtingen, worden deze gegevens met toestemming van het
Openbaar Ministerie ter beschikking gesteld ten behoeve van deze bestuurlijke rapportage.
Aanleiding
De laatste weken hebben er op verschillende locaties in Nederland demonstraties plaatsgevonden.
Deze demonstraties werden, ongeacht het doel en de inhoud, druk bezocht. Enkele voorbeelden zijn
de demonstraties van Black Live Matters, op 05 juni 2020 te Utrecht en de (verboden) demonstraties
tegen de coronamaatregelen zoals op 21 juni en 28 juni 2020 in Den Haag.
Bij de demonstraties tegen de coronamaatregelen is de tendens waarneembaar dat er de laatste tijd
sprake is van provocaties en geweld jegens de overheid, waaronder de politie.
Tot het weekend van 20/21 juni verliepen de demonstraties zonder grote verstoringen van de
openbare orde. Wel heeft de politie moeten ingrijpen, omdat de betogers zich niet hielden aan de
geldende voorschriften van anderhalve meter afstand en het niet opvolgen van de aanwijzingen van
de politie. Echter, op 21 juni 2020, is een in eerste instantie door de burgemeester van Den Haag
verboden demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin bijzonder onrustig verlopen, waarbij meer dan
400 aanhoudingen zijn verricht. Meerdere groeperingen, waaronder harde kern voetbalsupporters,
begaven zich onder de demonstranten en veroorzaakten ongeregeldheden.
Op 22 juni 2020 is door 2E
namens de organisatie “Nederland in Opstand”, een
kennisgeving optocht, manifestatie, betoging of demonstratie, te houden op 04 juli 2020, van 16.00
uur tot 20.00 uur, ingediend bij de gemeente Utrecht. Het doel van de demonstratie: Stop de 1,5 meter
waanzin Vrijheid Politiegeweld. Het aantal deelnemers in de aankondiging zou 1500 bedragen en als
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locatie van de demonstratie wordt het Jaarbeursplein te Utrecht genoemd. Op 29 juni 2020 werd dit
aantal bijgesteld naar maximaal 1000 deelnemers. Hierbij gaf 2E
ook aan dat er mogelijk
ook voetbalsupporters bij aanwezig zijn, maar niet in groten getale en op persoonlijke titel. Het tijdstip
van de demonstratie werd tevens bijgesteld, namelijk van 17.00 uur tot 19.00 uur als demonstratie met
een uur uitloop van 19.00 tot 20.00 uur en van 15:00 uur tot 17:00 uur aanloop en flyeren.
Op 30 juni 2020 kwam bij de politie de volgende informatie binnen (op onderstaande passage
verstrekking is 8.29 AWB van toepassing):
“2C en 2D

Naar aanleiding van vorenstaande is er op woensdag 01 juli 2020, om 09.00 uur, overleg gepleegd
door de gemeente en de politie met de organisator van de demonstratie,2E
. Aan hem is
aangegeven dat met de nieuwe informatie over de komst van relschoppers, de veiligheid niet meer
gewaarborgd kan worden aan demonstranten, passanten, bewoners en ondernemers in de
(binnen)stad. 2E
geeft aan dat hij de demonstratie dan wel wil verplaatsen naar 11 juli
2020. Er wordt afgesproken dat er vanuit de organisatie wordt gecommuniceerd dat de demonstratie
wordt verplaatst en dat op zondag 5 juli 2020 de nieuwe datum van 11 juli wordt gecommuniceerd. Dit
bericht heeft 2E
ook op Facebook geplaatst. Later op de dag heeft 2E
bij de
politie aangegeven dat zijn achterban niet akkoord is en hij toch wil komen. Daarop heeft opnieuw een
gesprek plaatsgevonden met de gemeente en politie. Hierbij is o.a. aangegeven dat het voornemen
is om vreedzaam te demonstreren op 4 juli 2020, hij niet op iedereen de regie heeft en
2E
dat relschoppers door hem of de ordedienst worden opgepakt. 2E
gaf aan dat hij de
confrontatie niet schuwt met personen die het niet met hem eens zijn, waaronder politiepersoneel. 2E
gaat uit van 1500 deelnemers en wil de demonstratie toch laten doorgaan ongeacht of er
2E
een verbod wordt opgelegd.
Door de Dienst Regionale Informatie Organisatie van de Politie Midden Nederland werd op 03-072020 een informatierapport opgemaakt met daarin de volgende informatie:

2C en 2 D

Historisch perspectief met betrekking tot bezit wapens hooligans
Uit de politiesystemen blijkt dat:
-Op zondag 10 december 2017 waren er voetbalsupporters van Fijenoord aanwezig in Utrecht in
verband met een (afgelaste) voetbalwedstrijd. Er ontstond bij een café een gevecht tussen fanatieke
voetbalsupporters van FC Utrecht en supporters van Fijenoord die hun intrek hadden genomen in een
Utrechts café. Dit gevecht is door de politie beëindigd. Aansluitend is het café door de politie bezocht
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en in het café werden verschillende achtergelaten wapens aangetroffen zoals schroevendraaiers,
boksbeugels en andere slagwapens.
-Op zaterdag 7 april 2018 werd de mobiele eenheid met spoed opgeroepen omdat er informatie was
binnengekomen dat er die avond een confrontatie in Utrecht zou gaan plaatsvinden tussen harde kern
supporters van Utrecht, Feyenoord en ADO Den Haag. Omstreeks 21;30 uur vond er een confrontatie
plaats op de Anton Geesinkstraat in Utrecht. Supporters van FC Utrecht zaten daar in Café Murk en
werden met zeer veel geweld aangevallen door een groep Feyenoord supporters. De groep van
Feyenoord was daar gekomen middels een gehuurde touringcar welke ter plaatse door de politie in
beslag is genomen. In de bus werden slagwapens, een boksbeugel en diverse gereedschappen welke
als steekwapen kunnen worden gebruikt alsmede verschillende verdovende middelen aangetroffen.
-Later die avond op 7 april 2018 vond er opnieuw een confrontatie plaats, namelijk op de
parkeerplaats van het AC restaurant in De Meern. Hier hadden zich 60 tot 80 supporters van ADO
Den Haag zich verzameld welke wachtten op een vechtafspraak met supporters van FC Utrecht. Toen
de Mobiele Eenheid hier ter plaatse kwam, stoven alle supporters alle kanten op. Op de parkeerplaats
werden verstevigde handschoenen, honkbalknuppels, boksbeugels, (zak)messen en verschillende
verdovende middelen aangetroffen.
-Op vrijdag 17 januari 2020 was in Eindhoven de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Helmond Sport.
Tijdens ongeregeldheden na deze wedstrijd hebben beide supportersgroepen elkaar aangevallen met
ploertendoders en (bak)stenen.
-Op 1 september 2018 begeleidde een politieagent supporters van FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen
Fortuna Sittard. Tijdens deze dienst is de politieagent vanuit het niets aangevallen door een supporter
van FC Utrecht en op zijn rug geslagen met een riem voorzien van een verzwaarde metalengesp. Van
deze mishandeling is aangifte gedaan en de verdachte is veroordeeld terzake mishandeling.
Vorenstaande maakt het aannemelijk dat de voetbalsupporters/ hooligans die Utrecht op 04 juli 2020
willen bezoeken om daar de confrontatie aan te gaan met de politie, wapens bij zich zullen hebben.

Doel
Het doel van deze bestuurlijke rapportage is de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio
en de Burgemeester te informeren en in staat te stellen om bestuurlijke maatregelen te nemen,
waaronder het nemen van maatregelen op grond van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s en
artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties en op grond van de artikelen 151b en 175 van de
Gemeentewet.

Gesignaleerde knelpunten
1.
2.
3.
4.

De komst van kwaadwillende en georganiseerde hooligans naar Utrecht.
COVID-gezondheidsrisico’s.
De beheersbaarheid van de demonstratie.
Vermenging overig publiek.

Maatschappelijke relevantie / ernst van de zaak
Demonstreren is een grondrecht. De overheid moet het demonstratierecht faciliteren.
Zoals reeds vermeld, is het beeld van relatief rustig verlopen demonstraties veranderd door het
aansluiten van voetbal hooligans bij deze demonstraties, op zoek naar een mogelijkheid om “te
rellen”. De relschoppers komen uit verschillende regio’s uit het land. Bij de rellen in Den Haag werd de
groep aangevoerd door hooligans van Feijenoord en ADO Den Haag. Deze ontwikkeling betekent dat
de politie bij elke “goedwillende” demonstratie voorbereid moet zijn op een onvoorziene aanwezigheid
van hooligans, gericht op het uitlokken van rellen. Daarnaast ontstaat op sociale media een beeld dat
de politie het geweld zou hebben uitgelokt om de demonstranten in diskrediet te brengen.
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In de huidige context van de coronacrisis heeft de politie geconstateerd dat het antioverheidssentiment zich verder heeft gemanifesteerd, zowel online als offline. Hoewel er in brede zin
in Nederland veel waardering is voor de Nederlandse aanpak van de coronacrisis, zijn er groepen die
de coronacrisis aanwenden om er hun anti-overheidsopvattingen op te richten.
Onderbouwing
1. Informatie Hooligans
Harde kern supporters van een groot aantal voetbalclubs, 2C en 2D

Hun intentie is om bewust de confrontatie met (met name) de Mobiele
Eenheid aan te gaan en daarbij zal men geweld tegen de politie zeker niet uit de weg gaan. Zij
hebben onderling afgesproken de eerste keer samen op te trekken tijdens de demonstratie die
zaterdag 4 juli (“Nederland in Opstand”) in Utrecht gehouden wordt en hierbij aan te sluiten. Op basis
van voorgaande informatie kan worden afgeleid dat er een bijzonder groot risico bestaat voor ernstige
wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde. Ook als de demonstratie wordt verboden.
Het is daarbij aannemelijk dat de hooligans ook wapens bij zullen hebben.
2. COVID-gezondheidsrisico’s
De demonstratie van “Nederland in Opstand” is gericht tegen het overheidsbeleid en tegen de coronamaatregelen. Hierdoor bestaat het risico dat deelnemers aan de demonstratie zich tijdens de
demonstratie (massaal) niet zullen houden aan de maatregelen zoals de 1, 5-meter-maatregel,
schreeuwen en zingen. Dit levert risico’s op voor volksgezondheid in het algemeen, de veiligheid en
gezondheid van bezoekers aan de binnenstad van Utrecht, maar ook voor de deelnemers aan de
demonstratie zelf, handhavers (politie) en hulpverleners.
3. Beheersbaarheid van de demonstratie
01 juli 2020 liet 2E
de politie weten dat hij zijn achterban niet meer in de hand had. Hij liet
weten dat verschillende leden uit zijn achterban boos zijn en aangeven dat zij voornemens zijn
zaterdag gewoon naar Utrecht te komen om te demonstreren ongeacht of deze verplaatst wordt. De
mening van 2E
om de demonstratie te verplaatsen is deze dag veranderd, hij vindt dat de
grondrechten worden geschaad en dat er geen onderbouwing is waarop hij zijn demonstratie moet
verplaatsen. 2E
gaf aan dat hij de confrontatie niet schuwt met personen die het niet met
hem eens zijn, waaronder politiepersoneel.
Naast Nederland in Opstand zijn er verschillende andere organisaties die hebben aangegeven aan te
willen sluiten bij de demonstratie waaronder Viruswaanzin, Revolutie van Nederland, Integer
Nederland en Weather Control. Hoewel deze groepen over het algemeen een anti-overheidssentiment
delen, betreft het geen homogene samenstelling. Ondanks dat Nederland in Opstand afstand heeft
genomen van de organisatie Viruswaanzin, geeft Viruswaanzin aan zich aan te willen sluiten bij de
demonstratie van Nederland in Opstand. Van viruswaanzin.nl is bekend dat zij een grote aanhang
hebben.
Daarnaast is uit de politiesystemen gebleken dat:

2C en 2D
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2C en 2D

-2E
actief demonstranten werft, zowel online als offline. Hij is de organisator van de
demonstratie op 30 mei 2020 in Den Haag alwaar meerdere demonstranten zijn aangehouden.
4. Vermenging overig publiek
De demonstratie zou plaatsvinden in het centrum van Utrecht, namelijk op het Jaarbeursplein. Dit
plein is tevens gelegen in de directe omgeving van het Centraal Station te Utrecht. Dit betreft een
verkeersknooppunt en derhalve is er veel publiek aanwezig. Tevens is het groot winkelcentrum Hoog
Catharijne direct gelegen aan het Jaarbeursplein. Zaterdag is een drukke winkeldag waarop veel
mensen aanwezig zijn in de (binnen)stad, waarbij het merendeel van de winkels tot 20.00 uur open is.
Daarnaast is ook de horeca in het centrum van Utrecht weer geopend. Rond het Jaarbeursplein is
horeca gelegen. De Jaarbeurs is weer in gebruik en de bioscoop wordt bezocht door een divers
publiek waaronder kinderen. In de Jaarbeurs is momenteel een tentoonstelling die vooral aantrekkelijk
is voor gezinnen met jonge kinderen. Het Jaarbeursplein kent daarmee veel loopstromen en
bezoekers en passanten. Ingeval van wanordelijkheden, leveren deze een gevaar op voor de
veiligheid en gezondheid van bezoekers aan de binnenstad van Utrecht en voor de omliggende
ondernemers.

Conclusie
Met het toestaan van een demonstratie van Nederland in Opstand op 04 juli 2020 is er een reële
vrees dat de demonstratie niet ordelijk zal verlopen daar er informatie is dat hooligans de
demonstratie willen gebruiken om een gewelddadige confrontatie met de politie aan te gaan. Hierbij is
het aannemelijk dat zij wapens bij zich zullen hebben.
Er is een grote kans dat de demonstratie zal leiden tot grote wanordelijkheden en openbare orde
verstoringen in de (binnen)stad Utrecht mede gezien het feit dat bezoekers aan de (binnen)stad
Utrecht, waaronder veel gezinnen met kinderen, maar ook bewoners en ondernemers, door deze
wanordelijkheden gevaar lopen om ongewild betrokken te raken bij deze wanordelijkheden met kans
op schade of letsel.
Daarnaast is het onduidelijk of de organisator voldoende regie zal hebben op de deelnemers van de
demonstratie.
Er bestaat naast een openbare orde risico tevens het risico dat deelnemers aan de demonstratie zich
tijdens de demonstratie niet zullen houden aan de maatregelen zoals de 1,5-meter-maatregel bij het
uitbreken van wanordelijkheden. Dit levert risico’s op voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers
aan de binnenstad van Utrecht, voor de volksgezondheid in het algemeen, maar ook voor die van de
deelnemers aan de demonstratie zelf.
De politie zal bijzonder veel capaciteit moeten inzetten, gezien het feit dat relschoppers een
confrontatie met de politie willen aangaan. Het is hierdoor onmogelijk om tegelijkertijd de demonstratie
ordelijk te laten lopen. De veiligheid aan demonstranten, passanten, bewoners en ondernemers in de
(binnen)stad kan niet meer worden gewaarborgd.

Afsluiting
Deze bestuurlijke rapportage is door mij naar waarheid opgemaakt op basis van ambtsedig
opgemaakte processen-verbaal, open en gesloten bronnen en is door mij ondertekend te Amersfoort
op 03 juli 2020

2E
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Bevel op grond van artikel 175 van de Gemeentewet jo. artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s
DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT,
OVERWEGENDE;
-

dat door de organisatie ‘Nederland in opstand’ bij de gemeente een demonstratie is

-

dat hij op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties ter bescherming van de

-

aangemeld voor zaterdag 4 juli van 17.00 tot 19.00 uur op het Jaarbeursplein te Utrecht;
volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden deze demonstratie Utrecht
verboden heeft;

dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken dat, ondanks dat genoemde demonstratie
verboden is, grote groepen relschoppers van diverse pluimage, waaronder harde

kernsupporters van een groot aantal voetbalclubs, voornemens is af te reizen naar
Utrecht om een gewelddadige confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op
-

andere wijze de orde te verstoren;

dat deze dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van ernstige
vrees voor ernstige wanordelijkheden en/of oproerige bewegingen zoals bedoeld in

artikel 175 lid 1 Gemeentewet, alsmede verstoring van de openbare orde moet worden
gesproken. Onder "ernstige verstoring" wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat
demonstranten bewust de confrontatie met de politie zoeken, dan wel dat

demonstranten vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in de
-

gemeente Utrecht in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

dat gelet op de vrees dat de relschoppers bewust de confrontatie met de politie

opzoeken niet de onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter tot elkaar in acht
genomen kan worden, zoals voorgeschreven in de noodverordening COVID-19

Veiligheidsregio Utrecht van 1 juli 2020, waardoor zowel relschoppers als politie-

ambtenaren, medewerkers van andere hulpdiensten en passanten aan onaanvaardbare
-

gezondheidsrisico’s komen bloot te staan;

dat hem (uit ambtsberichten) is gebleken is dat deze relschoppers aanwijzingen van de
politie, gegeven in het belang van de openbare orde en de verkeersveiligheid, negeren;
dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar het navolgende
bevel nodig wordt geacht;

Gelet op

artikel 175, 1e lid van de Gemeentewet; en

het overleg d.d. …, ………uur, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012
(driehoeksoverleg);
BEVEELT:
1. al degenen die zich door kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen, uitingen of
gedragingen manifesteren als personen die deel willen nemen aan de verboden

demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere wijze de openbare orde verstoren
of dreigen te verstoren zich te verwijderen en verwijderd te houden uit de gemeente
Utrecht op 4 juli, voor zover zij niet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht.

2. al degenen woonachtig in de gemeente Utrecht die zich door kleding, uitrusting,

meegevoerde voorwerpen, uitingen of gedragingen manifesteren als personen die deel
willen nemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein of op enige andere

wijze de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren zich op 4 juli te verwijderen en
verwijderd te houden uit de omgeving van de Utrechtse binnenstad, waarbij de volgende
begrenzing geldt: Vredenburg, Lange Viestraat, Oude Gracht oostzijde, Van Asch van
Wijckskade, Begijnekade, Van Asch van Wijckskade, Plompetorenbrug, Wolvenstraat,

Wolvenplein, denkbeeldige lijn tussen de hoek Wolvenplein/Wittevrouwenkade over de

gracht naar de Wittevrouwensingel, Wittevrouwensingel, Biltstraat, Gasthuisstraat, Steve
Buitendieckplein, Kruisstraat, Kruisdwarsstraat, Mulderstraat, Nachtegaalstraat,
Zocherplantsoen, Molenplantsoen, Lange Smeestraat, Bartholomeüsbrug,

Catharijnesingel, Nicolaas Beetsstraat, denkbeeldige lijn tussen Nicolaas Beetsstraat en
Mineurslaan, Mineurslaan, Croeselaan, Westplein, Leidseveertunnel, Smakkelaarsveld,
Nieuwe Daalstraat, Knipstraat, Daalse singel, Catharijnekade.

3. dit bevel treedt in werking zodra het (mondeling) bekend is gemaakt.

Utrecht, 4 juli 2020, ……… uur,
Voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht,

Peter den Oudsten

Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking een
bezwaarschrift indienen bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Postbus 3154,
3502 GD Utrecht. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres bevatten,
naast een omschrijving of afschrift van dit besluit en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige
voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Utrecht, sector
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige
voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u
informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Kaartje met begrenzing gemeente Utrecht

Kaartje met begrenzing binnenstad Utrecht

"<
@utrecht.nl>
Fri, 3 Jul 2020 16:41:36 +0200
@utrecht.nl>;"
@amersfoort.nl'"
"Hooijdonk, Lot van"
@amersfoort.nl>;"
@om.nl'" <
@om.nl>;"
@politie.nl'"
@politie.nl>;"Nijmeijer, Petra" <
@utrecht.nl>;
"
@utrecht.nl>;
"<
@utrecht.nl>;"
"
@utrecht.nl>;"Oudsten, Peter den"
@utrecht.nl>
Cc:
"
"
@utrecht.nl>;"'
@om.nl'"
@om.nl>;"
)'" <
@politie.nl>;"
@politie.nl>;
"
@utrecht.nl>;"
@cs.com'"
@cs.com>;"
@politie.nl'" <
@politie.nl>;"'
@politie.nl'"
@politie.nl>;"
@om.nl)'"
@om.nl>
Subject:
Gevraagde beslissing: laatste info demo 4 juli
Attachments:
scenario's demonstratie 4 juli def.pdf, Verslag driehoek 2 juli middag.pdf, Verslag driehoek 2 juli
ochtend.pdf, Verslag extra driehoek 30 juni.pdf, mediascan.pdf, concept-noodbevel 4 juli 2020.docx, Aanwijzingsbesluit
veiligheidsrisicogebied demonstratie 4 juli.docx
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Gevraagde beslissingen:
1. Instemmen met de concept verslagen van de extra driehoeken;
2. Kennis nemen van de laatste informatie over de verboden demonstratie en verwachte wanordelijkheden;
3. Kennis nemen van de stand van zaken juridisch instrumentarium
a. Instemmen met het voorstel werkwijze en inzet veiligheidsrisicogebied (gezag BM)
b. Concept noodbevel
4. Kennis nemen van de aangepaste scenario’s n.a.v. de driehoek van gistermiddag
5. Instemmen met de inzet van ME en werkwijze/besluitvorming bij opschaling van ME (gezag plv vz VR)

Verslagen extra driehoeken
Bijgevoegd treft u de concept verslagen van de extra driehoeken aan.
Laatste informatiebeeld
De AC meldt dat het informatiebeeld op hoofdlijnen ongewijzigd is.
 Het is nog steeds de verwachting dat (een grote groep) hooligans morgen naar Utrecht zal afreizen met de intentie de
confrontatie met de politie te zoeken. Laatste nieuws is dat FC Utrecht zich met 100 man wil aansluiten. Er is geen zich
op de mobilisatieplannen van de hooligans. Dit wil overigens niet zeggen dat de plannen er niet zijn. De politie hoopt
alsnog zich op deze plannen te krijgen.
De politie meldt dat er signalen zijn dat dhr
(nog
 Er is weinig beweging zichtbaar bij de achterban van
steeds op opnieuw) gebrouilleerd is met Viruswaanzin.
 De politie heeft informatie gedeeld waaruit blijkt dat een groep Hooligans, waarvan het aannemelijk is dat zij morgen naar
Utrecht zullen afreizen, in het verleden is veroordeeld inzake overtreding van de wet wapens en munitie.
 Er is (nog) geen zicht op specifieke subjecten die in aanmerking komen voor een gebiedsverbod. In de loop van de
middag wordt nog een laatste bestuurlijke rapportage opgeleverd. Mogelijk volgen hieruit nog enkele subjecten.
 Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd
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Het beeld in de media is als volgt:
 Bijgevoegd treft u een mediascan aan.

Stand van zaken juridisch bestuurlijk instrumentarium
Zoals gezegd is er nog geen informatie beschikbaar op basis waarvan gebiedsverboden en meldplicht kan worden opgelegd.
Conform besluitvorming is een noodbevel opgesteld. U treft het concept noodbevel aan als bijlage.
Eerder vandaag heeft Petra contact met de burgemeester inzake de mogelijkheid van het aanwijzen van een
veiligheidsrisicogebied. Voor de volledigheid en ter dubbelcheck bij de burgemeester; Het voorstel is dat een besluit aanwijzing
veiligheidsrisicogebied wordt voorbereid en morgen, indien zich verdachte subjecten in of richting de stad begeven kan worden

ingezet. Op basis van de reeds gedeelde informatie over wapens is de proportionaliteit van een veiligheidsrisicogebied te
onderbouwen. Het eventuele veiligheidsrisicogebied geldt voor het gebied binnen de ring (snelwegen, N230 en een stukje de
Meern (AC de Meern). Doel van de inzet van dit middel is om extra preventieve bevoegdheid voor de politie te creëren. Dit zodat
de politie doelgericht personen kan aanspreken, identificeren en fouilleren. Dit op grond van de aannemelijkheid dat personen
over een wapen beschikken en al voordat daadwerkelijk sprake is van wanordelijkheden. Indien de AC morgen gebruik wil
maken van dit middel wordt voorafgaand besluitvorming gevraagd. Burgemeester, akkoord?
Het concept aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied treft u aan als bijlage. De gebiedsaanduiding moet nog worden aangepast
conform bovenstaande.
Scenario’s
Bijgevoegd treft u de n.a.v. de driehoek aangepaste scenario’s aan.
Inzet ME
2C en 2D

Tot zover voor nu. Op naar morgen.
Met vriendelijke groet,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van:
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 13:55
Aan: Hooijdonk, Lot van ; '
@amersfoort.nl' ;
@om.nl' ; '
;
;
; Oudsten, Peter den
CC:
;
@om.nl' ; '
)' ; '
@cs.com' ; secretariaat Veiligheid
Onderwerp: agenda en stukken driehoek 16:30 uur
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@politie.nl' ; Nijmeijer, Petra ;

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

';

2E

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken voor de ingelaste driehoek van vanmiddag (16:30 uur, stadhuis) aan.

Met vriendelijke groet en tot dan,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

2E

;

Van:
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 13:27
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
Aan: Hooijdonk, Lot van
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; Oudsten, Peter den
@utrecht.nl>
CC:
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
@politie.nl>; '
van (C.)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>;
@cs.com'
@cs.com>
Onderwerp: WOM-brief, raadsbrief en woordvoeringslijn
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u conform hetgeen vanochtend besproken aan:
1. Concept WOM-brief (ter ondertekening door de plv vz VR)
2. Concept raadsbrief (ter ondertekening door de bm)
3. Concept woordvoeringslijn
Kunt u zich vinden in de inhoud van de stukken? Na (eventuele aanpassing en) akkoord worden de stukken ter ondertekening
aangeboden aan respectievelijk de burgemeester en plaatsvervangend voorzitter. Burgemeester, bent u akkoord met digitale
ondertekening van de stukken?
Het streven is de stukken nog voorafgaand aan de driehoek van vanmiddag uit te doen. U ontvangt de definitieve ondertekende
stukken in een separate mail. Ook ontvangt u zometeen de agenda en stukken voor de driehoek van vanmiddag.

Met vriendelijke groet,
2E
2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
Aan: Hooijdonk, Lot van
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
CC:
@politie.nl>; '
)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>
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Onderwerp: Extra digitale driehoek morgenochtend 08:00
Urgentie: Hoog
Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Gelet op alle ontwikkelingen van vandaag (zie toelichting hieronder) is ons advies om morgenochtend van 08:00 uur tot 08:30
uur een digitale driehoek te beleggen. Petra heeft dit ook met Peter den Oudsten besproken en hij wil graag deelnemen aan
deze driehoek. Dit naast de fysieke driehoek die al gepland staat voor morgenmiddag.

Gevraagde beslissing:
1. Kennis nemen van de uitkomsten van de gesprekken met de organisator van de demonstratie op 4 juli
2. Instemmen met het inplannen van een extra digitale driehoek morgen om 08:00 uur waarin besloten
wordt over het (al dan niet) verbieden van de aangekondigde demonstratie en de wijze van
communicatie van dit besluit.

3. Kennis nemen van de vervolgstappen en belangrijkste bespreekpunten in de driehoek van morgenmiddag
Uitkomst gesprekken
bereid is zijn demonstratie te verplaatsen naar een later
Eerder vandaag is een aantal van u geïnformeerd dat
moment. Vanmiddag is hij hier, vermoedelijk onder druk van zijn achterban, op terug gekomen. Hij volhard in een
demonstratie op 4 juli, en geeft tevens aan zijn banden met Virus waanzin te hebben hersteld. Ook als de demonstratie
demonstranten naar de stad komen. Hieronder de belangrijkste
wordt verboden zullen er volgens
ontwikkelingen van de dag:
2E

2E

2E

2E

(organisator) en gemeenten en politie. Het gesprek is
Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen
te kennen gegeven zijn demonstratie
opgebouwd zoals gisteren besproken in de driehoek. Tijdens het overleg heeft
te willen uitstellen. Hij dacht zelf aan volgende week zaterdag. Afgesproken is begin volgende week in overleg te gaan over de
wijze en het moment waarop de demonstratie alsnog kan plaatsvinden.
een bericht op facebook geplaatst dat de demonstratie wordt geannuleerd. Dit heeft
Na afloop van het gesprek heeft
hij gedaan door het aangemaakte facebook event te cancelen. Ook heeft hij een videoboodschap ingesproken. Hierin zegt hij
ondermeer dat de veiligheid voorop staat en dat hij er daarom voor kiest de demonstratie te verplaatsen.
contact opgenomen met de politie en heeft daarbij aangegeven dat hij zich zorgen
Enkele uren na het gesprek heeft
maakt dat (een gedeelte van) zijn achterban toch zal komen demonstreren. Naar aanleiding van zijn bericht heeft opnieuw een
gesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de gemeente en politie. Tijdens dit gesprek heeft hij gezegd dat hij zijn
demonstratie op 4 juli toch doorgang wil laten vinden. Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele
relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien
wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus
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Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in revolutie” die ook zaterdag in
Utrecht zou moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is geen kennisgeving bij de gemeente bekend.
2) Extra digitale driehoek morgen.
Zoals gezegd is het advies om morgenochtend een extra driehoek te bellen om de huidige stand van zaken te bespreken.
Belangrijkste besluit dat voorligt is of de aangekondigde demonstratie verboden wordt.
Uit bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat de organisator niet wil meewerken aan het afzien van zijn
demonstratie (stap 1), of verplaatsing naar een andere datum (stap 2). Conform de lijn zoals gisteren besproken in de driehoek
brengt ons dit tot de stap om te overwegen de demonstratie te verbieden.
In afstemming tussen politie en gemeente is het advies om het besluit over het (al dan niet) verbieden van de demonstratie
morgenochtend in de driehoek te nemen. Dit omdat er nu nog veel dynamiek is bij de organisator (en hij mogelijk nogmaals van
standpunt verandert, als lijkt de kans hierop nu niet groot). Ook kan de politie de tussenliggende tijd gebruiken om de
sentimenten te monitoren. Voor een rechtsgang is ook tijd indien morgenochtend wordt besloten. Tijdens de driehoek kan ook
worden gesproken over de communicatiestrategie.
3) bespreekpunten driehoek morgenmiddag
Vandaag hebben meerdere overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op de demonstratie. Vanuit de gemeente is er contact
met meerdere speelsteden om te inventariseren welke preventieve stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat relschoppers naar
Utrecht afreizen. Ook tussen arrondissementen en politie-eenheden is contact over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een
uitgebreid (preventief en repressief) juridisch instrumentarium. U wordt hierover in de driehoek morgen nader geïnformeerd.
Voorgesteld wordt morgenmiddag in de driehoek in ieder geval stil te staan bij:
 Laatste informatiebeeld
 Nut en noodzaak om (alsnog) een WOM-voorschrift op te leggen

 Lijn van optreden tegen relschoppers en hooligans (inclusief bijbehorend instrumentarium)
 Bespreken van scenario’s en (politie)optreden. (scenario’s zijn dinsdag niet besproken in de driehoek, en aangepast obv
huidige informatie/reeds genomen beslissingen)
 De politie-inzet op de dag zelf
 De wijze van afstemming en besluitvorming op zaterdag
Mocht u tevens over ander zaken willen spreken, dan horen we het graag en zullen we eea voorbereiden.
We hopen de stukken morgen aan het einde van de ochtend aan u te kunnen sturen.
Tot zover voor nu.
Met vriendelijke groet,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Met vriendelijke groet,
2E

2E
2E
@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid

Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:45
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
Aan: Hooijdonk, Lot van
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>
CC:
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
@politie.nl>; '
)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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Beste allen,
Ter aanvulling op voorgaande mail. Voor broodjes en een warme snack wordt gezorgd. Daarnaast het verzoek om, mocht u
anderen meenemen naar het overleg, dit vooraf te melden. Dit zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de (corona-proofe)
inrichting van de vergaderruimte.

Met vriendelijke groet,

2E

2E

M

2E

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid
2E

Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2020 22:16
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
@om.nl' <
@om.nl>; '
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra
@utrecht.nl
<
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>
CC:
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
@politie.nl>; '
van (C.)' <
@politie.nl>;
@utrecht.nl>
Onderwerp: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken aan voor de ingelaste extra driehoek die morgen zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet en tot morgen,
2E
2E

M

2E

@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Veiligheid
2E

2E

2E

Hierbij een mediabeeld van donderdag 16.00 uur tot vrijdag 15.00 uur. Morgenmiddag rond 14.00 uur
komt er een nieuwe analyse.

Facebookevent demonstratie 4 juli https://www.facebook.com/events/s/sta-op-voorvrijheid-zomertoer/
/
186 gaan, 594 geïnteresseerd
2E

208 berichten op twitter, bereik meer dan 1,2 miljoen mensen
Mediabeeld
Ad.nl/utrecht: Nederland in opstand wil in Utrecht demonstreren ondanks verbod
https://www.ad.nl/utrecht/nederland-in-opstand-wil-in-utrecht-demonstreren-ondanksverbod~aa9328a5/
Ad.nl/utrecht: Anti-lockdowndemonstratie zaterdag verboden, politie heeft aanwijzingen
dat relschoppers boel willen verstoren https://www.ad.nl/utrecht/antilockdowndemonstratie-zaterdag-verboden-politie-heeft-aanwijzingen-dat-relschoppersboel-willenverstoren~a0f29108/?fbclid=IwAR15Wxdp9pfCdxmJF8YjScZMfpAGEKUvI95vMZTYkqCslV
EMcC82pZFCp9c
Utrecht.nieuws.nl: Burgemeester verbiedt demonstratie op Jaarbeursplein
Duic.nl: Demonstratie op 4 juli in Utrecht verboden: kans op ernstige ongeregeldheden
door relschoppers https://www.nu.nl/utrecht/6061980/utrecht-verbiedt-opnieuwdemonstratie-na-signalen-van-ongeregeldheden.html
Nu.nl/utrecht: Utrecht verbiedt opnieuw demonstratie na signalen van
ongeregeldheden https://www.nu.nl/utrecht/6061980/utrecht-verbiedt-opnieuwdemonstratie-na-signalen-van-ongeregeldheden.html
Radio M, Utrecht komt thuis: …De gemeente Utrecht geeft geen toestemming voor een
demonstratie komende zaterdag tegen de Corona maatregelen. Volgens de gemeente
zijn er concrete signalen dat een flinke groep te demonstratie wil misbruiken om te
rellen….
RTV Utrecht: Utrecht verbiedt demonstratie tegen coronamaatregelen, organisatie gaat
hoe dan ook de straat op https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2067027/

Telegraaf: verbod op demonstratie tegen coronamaatregelen utrecht:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1932345392/verbod-op-demonstratie-tegen-coronamaatregelenin-utrecht
Stakeholderbeeld
– Nederland in opstand op Youtube, 27 likes, 1 unlike
2E
8 likes op
https://m.facebook.com/groups/
?view=permalink&id
8445&sfnsn=mo&d=n&vh=i&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fgroups%2F9
&ref=104&_rdr#_=_
2E

2E

2E

Bewonersbeeld
Voornamelijk reacties van steunbetuiging aan de demonstratie, op
facebook.com/redactie/adun (16) en facebook.com/duicnl (121 like, 46x gedeeld)
Reactie op (duic.nl 8*), 14 steunbetuigingen onder facebookpost van 2E
over demonstratieverbod op rtvutrecht.nl
•
•
•
•
•

Wij zijn geen criminelen!" *komen toch demonstreren ondanks een verbod*
Ja, en we zijn er nog niet. Morgen tussen 15.00 en 20.00 komt Nederland in
opstand op het Jaarbeursplein in Utrecht. Ik ben zo benieuwd!
Locatie was toch nog niet bekend ?
Ja alles wat maar anti Nederlands beleid is word afgelast..
Vergeet dit niet bij de volgende verkiezingen.

•
•
•
•

Ik zeg gewoon komen mensen. Het kan toch niet zo zijn dat de overheid alles
maar gaat verbieden als het te dicht bij de waarheid komt. dus gewoon komen
mensen
Kan ook niet anders met een gifgroene politiek gekleurde tijdelijke
burgemeester..................................
En na elke blm demonstratie is het uit de hand gelopen en dat kan maar blijven
demonstreren
Er zal vast wel weer een goeie reden zijn om deze viruswaanzin demo te
verbieden. En het zal niet waar zijn, maar alle andere demo’s mogen wel. Zo voelt
het iig. Dan is toch niet raar dat mensen bozer en bozer worden?

Er zijn ook enkele neutrale reacties of verontwaardiging vanuit een tegenovergesteld
perspectief:
•
•
•
•
•

De zin “Nederland in opstand” geeft duidelijk een blijk van zelf overschatting,
want ik ervaar in mijn dagelijkse leven niet echt op straat een Nederlandse
bevolking die in opstand is gekomen tegen de 1,5 meter regel.
Opmerkelijk hoe mensen uit deze groep moedwillig op escalatie uit zijn en het
vertrouwen in het openbaar bestuur expres aan het ondermijnen zijn
En gewoon die relschoppers aanhouden is geen optie? Met deze argumentatie kun
je namelijk bijvoorbeeld ook het uitgaan en de complete eredivisie verbieden.
Nu begrijp ik waarom zaterdag de fietsenstalling aan de jaarbeurs zijde dicht is.
Goh, voetbalwedstrijden worden nooit op voorhand verboden onder het mom van
voetbalvandalen. Waarom daar wel politie inzet en hier niet.

Gebruikte beelden:
Nederland in opstand (7,5 d leden)

Scenario’s demonstratie 4 juli 2020; Nederland in opstand
Nu GRIP 4 en artikel 39 WVR van kracht zijn, is de Vz VR bevoegd. Daarom staat ipv Burgemeester de Vz VR genoemd als bevoegd orgaan.
Scenario’s
1

Aanwezigheid van
personen die deel
willen nemen aan
verboden
demonstratie

2

Spontane
protestvorm elders in
de stad

Voorbeelden/Gedragingen
2C en 2D

Grondslag

Handelingsperspectief

Kritisch besluit/ Wie
bevoegd

3

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

4

Wanordelijkheden
elders in de stad

2C en 2D

Driehoek stad Utrecht
Donderdag 2 juli 16.30 uur
Aanwezig:
VR: De heer Bolsius
Gemeente Utrecht: De heer Den Oudsten, mw. Van Hooijdonk, 2E
Ruijgrok, 2E
Politie: mw. Maas,2E
OM: de heer Jeuken

, mw. Nijmeijer, mw.

1. Opening en mededelingen
Mw. Nijmeijer opent de vergadering en treedt op als technisch voorzitter.
2.

Vastgestelde en verstuurde stukken

De driehoeksleden hebben de volgende stukken per email ontvangen:
- Wom-besluit over de demonstratie van Nederland in opstand van 4 juli
- Raadsbrief
- Woordvoeringslijn
Op het moment van de vergadering zijn de Wom-brief verstuurd naar de organisator en de raadsbrief
is ook verzonden.
3.

2E

Laatste informatiebeeld
geeft aan dat 2E

2G

leest de reactie voor van 2E
op het besluit met het verbod van de
2E
demonstratie dat verstuurd is aan de gemeente Utrecht (secretariaat veiligheid):
“Das leuk wij komen, vrijheid voor het Nederlands volk. 🇳🇱 Wij zijn het volk 🇳🇱 nederland in opstand 🇳🇱
Iets minder TV kijken. “

ABA

geeft aan dat er nog twee kennisgevingen zijn voor 4 juli: van XR (zij willen breien
2E
bij het bollendak tegen kapitalisme) en Amnesty International die willen protesteren tegen seksueel
geweld. Dit wordt besproken bij de scenario’s.
Mevrouw Maas geeft aan dat er nieuwe informatie is van 2C
Ook 2G
wil meedoen. 2D en
hadden al eerder aangegeven mee te doen.
2G
2C en 2D
Het doel is dat 2D en 2G
een vuist te maken tegen de
politie/overheid.
De heer Jeuken vult aan dat 2C en 2D
zich aansluiten.
4.

2E

dat 2D en 2G

Instrumentarium optreden tegen relschoppers en hooligans
licht de inhoud uit de notitie “instrumentarium” toe:

In verband met proportionaliteit en subsidiariteit is het passend om te kiezen voor het preparen van
een noodbevel voor de gemeente Utrecht en niet voor de veiligheidsregio.

De heer Den Oudsten geeft aan dat hij teleurgesteld is dat er zo weinig concrete mogelijkheden zijn
voor een gebiedsverbod.
In Den Haag bleek dan 400 aanhoudingen te maken hadden met Covid/noodverordening. De politie
geeft aan dat dit onvoldoende biedt voor een gebiedsverbod. Afgesproken is dat de politie nogmaals
kijkt naar de aanhoudingen in Den Haag.
Een noodbevel kan in eerste instantie mondeling. Is bevoegdheid plaatsvervangend voorzitter van de
veiligheidsregio.
In de driehoek wordt gesproken over het veiligheidsrisicogebied. Met een veiligheidsrisicogebied kan
preventief gefouilleerd worden De gemeente geeft aan dat het aannemelijk moet zijn dat er sprake is
van wapens bij de doelgroep. Dit is ook al aangegeven aan diverse personen bij de politie. De politie
kan tot nu toe deze onderbouwing niet leveren, omdat zij op dit moment niet over harde informatie
beschikken over het voorhanden hebben van wapens.
De inzet van dit middel moet proportioneel, goed onderbouwd worden, inclusief de onderbouwing voor
het gebied. Het moet duidelijk uitlegbaar zijn waarom het is ingezet, ook aan de gemeenteraad.
De politie ligt hun aanpak toe. 2C en 2D

De politie geeft aan ook voorbereid te zijn op grootschalige aanhoudingen indien nodig. Hiervoor zijn
ook allerlei zaken geprepareerd, inclusief het vervoer van aangehouden mensen en mondkapjes (voor
Covid19).
5.

Scenario’s, inclusief lijn van optreden.

Besproken wordt dat, conform hetgeen beschreven in scenario 1, wordt opgetreden tegen personen
die klaarblijkelijk willen deelnemen aan de verboden demonstratie op het Jaarbeursplein.
Gesproken wordt over de kennisgevingen van Amnesty International en XR. Afgesproken wordt dat
deze beoordeeld worden op basis van de Wom. Indien er 1) geen relatie is met de verboden
demonstratie, 2) geen risico op aanzuigende werking is en 3) de demonstratie geen inzet van
politiepersoneel vergt kan de demonstratie doorgaan vinden.
Het uitgangspunt is en blijft: elke demonstratie wordt op zijn eigen merites beoordeeld op basis van de
Wom. Indien de politie zorgen heeft over een demonstratie wordt contact met het gezag opgenomen
en kan het besluit worden voorgelegd de demonstratie te verbieden.
Bij spontane demonstraties van andere groeperingen op zaterdag 4 juli worden deze ook op basis van
de Wom en bovenstaande afspraak beoordeeld.
Indien 2E
mening uit in gezamenlijkheid dan houdt hij zich niet aan het verbod en kan
opgetreden worden op basis van art 11 van de Wom.

2E
6.

2E

past de scenario’s aan en mailt deze rond.
(politie) inzet en organisatie driehoek op zaterdag
licht de politie-inzet toe. Er wordt flinke inzet gepleegd, onder anderen met; 2C en 2D

De burgemeester vraagt aandacht voor de proportionaliteit en zichtbaarheid van de eenheden.
De driehoek besluit zaterdag om 14:00 uur bijeen te komen in het politiegebouw aan de Briljantlaan.
7.
Vervolgafspraken
(nut en noodzaak driehoek op vrijdag)

Indien nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft komt de driehoek op vrijdag opnieuw (digitaal)
bijeen.
Op dit moment ziet de driehoek geen reden om aanvullend te communiceren over de verboden
demonstratie en verwachte wanordelijkheden.
8.
Rondvraag
verzoekt de politie de beschikbare 2C en 2D
2E
van het gevraagde juridische instrumentarium.

te verstrekken ter onderbouwing

Gesproken wordt over het ongemak dat een demonstratie wordt verboden omdat de demonstratie
wordt aangegrepen door relschoppers. De burgemeester geeft aan hier graag verder over te spreken
met de G4 collega’s tijdens het eerstvolgende BM-G4 overleg.
9.

Sluiting

Driehoek stad Utrecht
Donderdag 2 juli 8.00 uur
Aanwezig:
VR: De heer Bolsius
Gemeente Utrecht: De heer Den Oudsten, mw. Van Hooijdonk, mw. Nijmeijer, mw. Ruijgrok, 2E

2E
2E
Politie: mw. Maas, 2E
OM: de heer Jeuken
Afwezig: 2E

(politie), 2E

(gemeente)

maakt een samenvatting van laatste informatie over de gesprekken met de
2E
organisator, zoals reeds verwoord in de verzonden mail aan de driehoek.
Aan het einde van woensdagochtend is de driehoek geïnformeerd dat 2E
bereid is zijn
demonstratie te verplaatsen naar een later moment. Woensdagmiddag is hij hier, vermoedelijk onder
druk van zijn achterban, op terug gekomen. Er heeft een nieuw gesprek plaats gevonden tussen de
, een vertegenwoordiger van Integer Nederland en de gemeente en de politie. Hij volhardt
2E
in een demonstratie op 4 juli, en geeft tevens aan zijn banden met Virus waanzin te hebben hersteld.
Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele relschoppers komen. Hij ziet
hooligans als beschermers van de demonstratie en snapt niet waarom dit een probleem is. Indien
wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus 2E
. 2E
wil wel uitwijken naar een andere plek.
Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in
revolutie” die ook zaterdag in Utrecht zou moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is
geen kennisgeving bij de gemeente bekend.

2E

ABA

De politie geeft het laatste informatiebeeld. 2E
voorafgaand aan het overleg gesproken.

is verhinderd, mw. Maas heeft hem

Er is geen extra specifieke informatie over wie van en wanneer de hooligans worden gemobiliseerd.
van de politie werkt hard om meer duidelijkheid te krijgen.
2C en 2 D
De heer Den Oudsten vraagt of er al meer zicht is op het mobiliseren van 2D
. Mw.
Maas geeft aan dat het mobiliseren waarschijnlijk nog moet gebeuren. Er is nu kleinere groep diehards actief. Er wordt nog steeds rekening gehouden met de komst van een grote groep hooligans.
De heer Bolsius geeft aan dat de openbare orde de basis is en geeft aan eerst de mening van de
gemeente Utrecht te willen horen.
Mevrouw Van Hooijdonk geeft aan dat het stappenplan gevolgd kan worden zoals dat dinsdag is
besloten. De organisator wil niet afzien van de demonstratie. Het is niet gelukt om met de organisator
te zoeken naar een andere dag voor zijn demonstratie. Dat betekent dat de demonstratie niet kan
doorgaan.
De heer Den Oudsten geeft aan dat ook goed gekeken moet worden naar de afwegingen in
Amsterdam. 2E
geeft aan dat elke demonstratie op zijn eigen merites beoordeeld
moet worden. Het probleem in Utrecht is de komst van de hooligans die leidt tot wanordelijkheden.

Kort wordt stil gestaan bij de mogelijkheid om een andere locatie aan te wijzen. Dinsdag is dit ook
besproken of dit een optie is die in het stappenplan opgenomen kan/moet worden. De conclusie van
de driehoek van dinsdag was dat bij het verplaatsen van de demonstratie naar een andere locatie het
probleem van de hooligans meeverhuisd. Ook geldt dat op andere plekken in de stad ook rekening
gehouden moet worden met een reactie uit de woonbuurten. Nederland in opstand zegt weer samen
te werken met Viruswaanzin. Zij zijn in staat een groot en divers publiek te trekken.
De conclusie is dat de demonstratie van Nederland in opstand op zaterdag 4 juli niet plaats kan
vinden zonder wanordelijkheden en gevaarzetting op basis van het informatiebeeld.
De driehoek besluit dat de demonstratie van zaterdag van Nederland in opstand geen doorgang kan
vinden.
De driehoek geeft aan dat zij nu niet kunnen inschatten of er wel de randvoorwaarden zijn voor een
demonstratie op 11 juli. Daarmee willen zij niet deze specifieke datum noemen in het besluit.
De driehoek vraagt de gemeente uit te zoeken:

-

Is het mogelijk te werken met een voorschrift in plaats van een verbod op basis van de Wom?
Wie is bevoegd gezag voor dit Wom-besluit gezien de primaire focus op wanordelijkheden?
De plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio of de burgemeester?
In de bijlage een advies van 2E
op deze twee punten.
De heer Den Oudsten geeft aan graag in overleg te willen treden met de organisator. Afgesproken
wordt dat na zaterdag 4 juli een gesprek wordt georganiseerd tussen 2E
en de
burgemeester.
De heer Den Oudsten geeft aan dat het hem verbaasd dat er weinig zicht is op personen die naar de
stad willen afreizen met het doel om strafbare feiten of wanordelijkheden te plegen. Als dat er wel is
kan wellicht voorkomen worden dat zij kunnen afreizen naar Utrecht.
Hij vraagt of de aanhoudingen in Den Haag aanknopingspunten bieden voor bestuurlijke maatregelen
of strafrechtelijke maatregelen.
Afspraak: de gemeente, politie en OM maken een overzicht van het bestuurlijk instrumentarium t.b.v.
de demonstratie van zaterdag 4 juli. Dit instrumentarium wordt in de reeds geplande driehoek
vanmiddag besproken.
Afgesproken wordt dat de communicatie duidelijk moet zijn dat de driehoek het betreurt dat zij dit
besluit moeten nemen en dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de bedoelingen van
vreedzame demonstranten en relschoppers/hooligans. Dit moet tot uitdrukking komen in de raadsbrief
en de woordvoeringslijn die wordt opgesteld.
Mw. Ruijgrok geeft aan dat op dit moment de demonstratie nog niet leeft in de media.
Voorafgaand aan de komende driehoek wordt het besluit en de raadsbrief verstuurd.

Reactie 2E

gemeente Utrecht) op vragen driehoek:

Bevoegd gezag voor de demo.
- Je kunt maar één bevoegd gezag hebben (immers artikel 39 Wet VR staat dat de voorzitter bij
uitsluiting bevoegd is.
- Op het moment, dat je de 1,5 meter norm meeneemt in de besluitvorming gaat de
bevoegdheid naar de voorzitter
- Ik zou de Corona-aspecten altijd in de motivering meenemen (simpelweg omdat het relevant
is en je bij een rechter sterker staat).
- Ik zou adviseren dat je opbouwt, er is vrees voor wanordelijkheden en in geval van
wanordelijkheden heb je ook een acuut gezondheidsrisico, omdat je dan de 1,5 meter niet
kunt houden. Als er chaos komt en je moet ingrijpen dan is dit een situatie die ook vanuit
oogpunt gezondheid (verspreiding Covid19) niet acceptabel is.
- Kortom advies; voorzitter is bevoegd gezag. Dit is ook in lijn met aanpak R’dam en A’dam
(heb deze week nog contact gehad met Rotterdam)

Verbod en geen voorschrift
- Advies; verbod op de demo van 4/7
- Een onbepaald voorschrift dat het ‘ooit’ wel mag is materieel een weigering.
- Bovendien moet een voorschrift concreet en specifiek zijn en dat is nu niet het geval
- We kunnen dezelfde redenering hanteren als bij 2G
o U hebt kennisgeving gedaan
o Gelet op bijzondere omstandigheden kan demo geen doorgang vinden in de
gewenste vorm
o Met u in gesprek over ander moment
o U persisteert in de opzet zoals kennisgegeven, dan resteert nu een verbod
o Nieuwe kennisgeving zullen worden beoordeeld op hun eigen merites en dan actuele
omstandigheden

Driehoek Utrecht
Datum: 30 juni 2020 van 18.15 uur
Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter VRU: dhr. Bolsius
Gemeente Utrecht: mw. Van Hooijdonk, mw. Nijmeijer, mw. Ruijgrok, 2E

2E
Politie: mw. Maas, 2E
OM: dhr. Jeuken (via videoverbinding)
1. Opening en mededelingen
Mw. Nijmeijer opent de vergadering.
Er zijn stukken verstuurd ter voorbereiding aan deze vergadering.
2. Demonstratie Nederland in opstand 4 juli
In de bespreeknotitie staat het informatiebeeld van de politie geschetst en de stand van zaken rond de
demonstratie van 4 juli.
Ten opzichte van het opstellen van de notitie is er nieuwe politie-informatie gekomen die betrouwbaar
is. Mw. Maas en 2E
geven het volgende aan, deels ook op vragen van de andere deelnemers
aan het overleg:
• Meerdere hooligans willen samenwerken om op 4 juli de confrontatie te zoeken met de politie.
Het zou gaan om 2C en 2D
.
• De demonstratie is een aanleiding, maar niet de reden. De organisatie van de demonstratie
heeft niets te maken met de oproep om te gaan vechten met de politie.
• 2C en 2 D
.
• Actie geïnitieerd door 2D en 2G
. Dit zijn steden met harde kern met
reputatie.
• 2D en 2G

•
•
•

Op vragen geeft 2E
aan dat sowieso de relschoppers komen, ook als de
demonstratie niet door zou gaan. Politie prepareert zich hierop 2C en 2D .
Ze willen na Utrecht ook acties doen in andere steden.
De laatste informatie is dat de relschoppers zich zullen aansluiten bij de demonstratie om de
confrontatie aan te gaan met de politie.

De politie geeft aan dat zij met deze nieuwe informatie niet in kunnen staan voor de veiligheid van
demonstranten, derden. Er zal zeer veel politie-inzet nodig zijn om te zorgen voor de veiligheid van
bewoners, ondernemers en de hulpverleners.
In de driehoek wordt afgesproken dat het beste is om met deze nieuwe situatie opnieuw in gesprek te
gaan met de organisator (woensdagochtend). Hierbij wordt gevraagd/verkend of:
• De organisator bereidt is om af te zien van de demonstratie. Die kans wordt laag ingeschat,
maar wel gevraagd.
• De organisator bereidt is om zijn demonstratie te verplaatsen in de tijd.

Indien dit niet lukt zal gekeken worden of de demonstratie van 4 juli beperkt kan worden door een
nieuwe datum dwingend voor te schrijven of de demonstratie te verbieden op basis is artikel 5 van de
Wom. De onderbouwing is hierbij de (ernstige) vrees voor wanordelijkheden en gezondheidsrisico’s.
De driehoek geeft aan dat – indien er geen sprake van was politie informatie over het aansluiten van
relschoppers - de afspraken met de organisator voldoende basis bieden voor het doorgaan van de
demonstratie. De aanpak is namelijk vergelijkbaar met de goed verlopen demonstratie van Black
Lives Matter van 6 juni jl.
Afgesproken wordt dat de gemeente en politie z.s.m. in gesprek gaan met organisatoren van de
demonstratie. De uitkomst wordt daarna z.s.m. gedeeld met de driehoek.
Verdere afspraken:
- De politie geeft aan dat 2C en 2D

-

-

. Mw. Ruijgrok geeft aan dat er al
persvragen zijn, ook over de komst van hooligans. Afspraak: mw. Ruijgrok maakt voorstel
voor woordvoeringslijn. Die stelt zij op i.o.m. politie. De woordvoeringslijn wordt aan de
driehoek voorgelegd.
Mw. Nijmeijer neemt contact op met burgemeester Depla. Burgemeester Depla is voorzitter
van de KNVB-commissie “competitie en openbare orde betaald voetbal” en lid van de
landelijke regiegroep voetbal en veiligheid. Met hem delen we de zorgwekkende ontwikkeling
van georganiseerde hooligansacties richting de politie. Hij kan ook een rol spelen naar
burgemeesters van andere BVO-steden (betaald voetbal organisaties) vanuit zijn rol.
De uitgangspunten genoemd in de bespreeknotitie onder 2 zijn akkoord bevonden door de
leden van de driehoek en waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio.
Dhr. Bolsius geeft aan dat hij contact op kan nemen met 2E
van de KNVB indien
gewenst. Afgesproken wordt dit nog niet te doen i.v.m. informatiepositie. Dit wordt afgestemd
in een volgend driehoeksmoment.

geeft aan dat zij volop in de preparatie zijn van aankomende zaterdag.
2E
Hij geeft aan dat er een noodbevel noodzakelijk kan zijn. En wellicht gebiedsverboden. Afgesproken
wordt dat hier een overleg over wordt ingepland op woensdag met politie, gemeente en OM.
De overige punten uit de bespreeknotitie en de scenario’s komen de volgende driehoek op de agenda.
De politie maakt dan ook een operationeel plan dat besproken kan worden.

A
B
A

4. Rondvraag

ABA

geeft aan dat indien er een forse beperking danwel verbod komt de gemeente
2E
voor de juridische onderbouwing een bestuurlijke rapportage van de politie nodig heeft. Een goed
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de bestuurlijke rapportage bij 2G
5. Sluiting

===========================================================================
Terugkoppeling gesprek 1 juli 2020
Op 1 juli om 9.00 uur hebben 2E

van de politie en 2E
van
de
gemeente
gesproken
met
2E
2E
(Integer Nederland).
Aangegeven dat er vertrouwen is in de organisatie en hun plannen, maar dat er informatie is van
massale komst van hooligans die hun demonstratie wilden gebruiken om de confrontatie te zoeken
met de politie. Hierbij hebben wij geen clubs of aantallen genoemd.
Zij zijn zeer teleurgesteld en boos over de situatie. Zij kenden de informatie niet en twijfelden eerst ook
aan de juistheid van de informatie. Na enige tijd waren zij bereid om hun demonstratie niet op
zaterdag te houden, maar te verschuiven naar waarschijnlijk 11 juli. Ze willen ook nog kijken eventueel
naar een andere locatie. Politie en gemeente hebben aangeboden om mee te denken.

Maandagmiddag 15.30 uur spreken we hen opnieuw.
Bij nader inzien, en waarschijnlijk onder druk van de achterban, heeft de organisator besloten de
demonstratie toch doorgang te laten vinden. 2E
geloofd niet dat er daadwerkelijk grote aantal
hooligans komen Daarnaast ziet hij hooligans als beschermens van de demonstratie.
geeft aan dat de banden met Virus waanzin zijn hersteld en houdt rekening met een grote
2E
opkomst. Ook als de demonstratie wordt verboden zal hij alsnog komen. Hij geeft aan een rechtsgang
te willen maken.

From:
Sent:
To:
Cc:

"Bolsius, Lucas" <
@amersfoort.nl>
Fri, 3 Jul 2020 23:05:23 +0200
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Subject:
Re: Gevraagde beslissing: laatste info demo 4 juli
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image001.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

Goedenavond

2E

Heb even met collega Den Oudsten contact gehad mbt punt 5.
2C en 2D
. Wellicht nog ten overvloede: het moet passen binnen de kaders van
proportioneel optreden.
Mocht fase 3 aan de orde komen, dan volg ik je voorstel zoals omschreven.
Hgr Lucas Bolsius
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 3 jul. 2020 om 16:41 heeft

2E

<

@utrecht.nl> het volgende geschreven:

2E

Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Gevraagde beslissingen:
1. Instemmen met de concept verslagen van de extra driehoeken;
2. Kennis nemen van de laatste informatie over de verboden demonstratie en verwachte wanordelijkheden;
3. Kennis nemen van de stand van zaken juridisch instrumentarium
* Instemmen met het voorstel werkwijze en inzet veiligheidsrisicogebied (gezag BM)
* Concept noodbevel
4. Kennis nemen van de aangepaste scenario’s n.a.v. de driehoek van gistermiddag
5. Instemmen met de inzet van ME en werkwijze/besluitvorming bij opschaling van ME (gezag plv vz VR)
Verslagen extra driehoeken
Bijgevoegd treft u de concept verslagen van de extra driehoeken aan.
Laatste informatiebeeld
De AC meldt dat het informatiebeeld op hoofdlijnen ongewijzigd is.
* Het is nog steeds de verwachting dat (een grote groep) hooligans morgen naar Utrecht zal afreizen met de intentie de confrontatie met de
politie te zoeken. Laatste nieuws is dat FC Utrecht zich met 100 man wil aansluiten. Er is geen zich op de mobilisatieplannen van de
hooligans. Dit wil overigens niet zeggen dat de plannen er niet zijn. De politie hoopt alsnog zich op deze plannen te krijgen.
* Er is weinig beweging zichtbaar bij de achterban van
De politie meldt dat er signalen zijn dat dhr
(nog steeds op
opnieuw) gebrouilleerd is met Viruswaanzin.
* De politie heeft informatie gedeeld waaruit blijkt dat een groep Hooligans, waarvan het aannemelijk is dat zij morgen naar Utrecht zullen
afreizen, in het verleden is veroordeeld inzake overtreding van de wet wapens en munitie.
* Er is (nog) geen zicht op specifieke subjecten die in aanmerking komen voor een gebiedsverbod. In de loop van de middag wordt nog een
laatste bestuurlijke rapportage opgeleverd. Mogelijk volgen hieruit nog enkele subjecten.
* Er is geen voorlopige voorziening aangevraagd
2E

Het beeld in de media is als volgt:

2E

2E

* Bijgevoegd treft u een mediascan aan.
Stand van zaken juridisch bestuurlijk instrumentarium
Zoals gezegd is er nog geen informatie beschikbaar op basis waarvan gebiedsverboden en meldplicht kan worden opgelegd.
Conform besluitvorming is een noodbevel opgesteld. U treft het concept noodbevel aan als bijlage.
Eerder vandaag heeft Petra contact met de burgemeester inzake de mogelijkheid van het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. Voor de
volledigheid en ter dubbelcheck bij de burgemeester; Het voorstel is dat een besluit aanwijzing veiligheidsrisicogebied wordt voorbereid en
morgen, indien zich verdachte subjecten in of richting de stad begeven kan worden ingezet. Op basis van de reeds gedeelde informatie over
wapens is de proportionaliteit van een veiligheidsrisicogebied te onderbouwen. Het eventuele veiligheidsrisicogebied geldt voor het gebied
binnen de ring (snelwegen, N230 en een stukje de Meern (AC de Meern). Doel van de inzet van dit middel is om extra preventieve
bevoegdheid voor de politie te creëren. Dit zodat de politie doelgericht personen kan aanspreken, identificeren en fouilleren. Dit op grond van
de aannemelijkheid dat personen over een wapen beschikken en al voordat daadwerkelijk sprake is van wanordelijkheden. Indien de AC
morgen gebruik wil maken van dit middel wordt voorafgaand besluitvorming gevraagd. Burgemeester, akkoord?
Het concept aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied treft u aan als bijlage. De gebiedsaanduiding moet nog worden aangepast conform
bovenstaande.
Scenario’s
Bijgevoegd treft u de n.a.v. de driehoek aangepaste scenario’s aan.
Inzet ME
Gisteren in de driehoek is geen formeel besluit genomen over de inzet van ME. En marge van de vergadering is hier wel over gesproken met
de plv vz vr. Het voorstel is 2C en 2D
Plv vz VR, akkoord?
Tot zover voor nu. Op naar morgen.
Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 13:55
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl>; '
@amersfoort.nl' <
@amersfoort.nl>;
@om.nl'
<
@om.nl>;
@politie.nl' <
@politie.nl>; Nijmeijer, Petra <
@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
<
@utrecht.nl>;
Oudsten, Peter den
@utrecht.nl>
CC:
<
@utrecht.nl>; '
@om.nl' <
@om.nl>; '
)'
<
@politie.nl>; '
( )'
@politie.nl>;
<
@utrecht.nl>; '
@cs.com'
@cs.com>; secretariaat Veiligheid <secretariaatveiligheid@utrecht.nl>
Onderwerp: agenda en stukken driehoek 16:30 uur
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken voor de ingelaste driehoek van vanmiddag (16:30 uur, stadhuis) aan.
Met vriendelijke groet en tot dan,
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Van:
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 13:27
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
@amersfoort.nl'
<
@amersfoort.nl<
@amersfoort.nl>>; '
@om.nl'
<
@om.nl<
@om.nl>>; '
@politie.nl'
<
@politie.nl<
@politie.nl>>; Nijmeijer, Petra
<
@utrecht.nl<mailto:2E
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl<
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>; Oudsten, Peter den <
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>
CC:
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
@om.nl'
<
@om.nl
@om.nl>>; '
)'
2E
<
@politie.nl
@politie.nl>>; '
<
@politie.nl
@politie.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
@cs.com'
@cs.com<
@cs.com>>
Onderwerp: WOM-brief, raadsbrief en woordvoeringslijn
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio,

2E

Bijgevoegd treft u conform hetgeen vanochtend besproken aan:
1. Concept WOM-brief (ter ondertekening door de plv vz VR)
2. Concept raadsbrief (ter ondertekening door de bm)
3. Concept woordvoeringslijn
Kunt u zich vinden in de inhoud van de stukken? Na (eventuele aanpassing en) akkoord worden de stukken ter ondertekening aangeboden aan
respectievelijk de burgemeester en plaatsvervangend voorzitter. Burgemeester, bent u akkoord met digitale ondertekening van de stukken?
Het streven is de stukken nog voorafgaand aan de driehoek van vanmiddag uit te doen. U ontvangt de definitieve ondertekende stukken in een
separate mail. Ook ontvangt u zometeen de agenda en stukken voor de driehoek van vanmiddag.
Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 17:14
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
<
@amersfoort.nl<
@amersfoort.nl>>; '
@om.nl'
<
@om.nl<
@om.nl>>; '
@politie.nl'
<
@politie.nl<
@politie.nl>>; Nijmeijer, Petra
<
@utrecht.nl<mailto:2E
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl<
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>
CC:
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>;
@om.nl'
<
@om.nl
@om.nl>>; '
)'
<
@politie.nl
@politie.nl>>; '
( )'
<
@politie.nl
@politie.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>
Onderwerp: Extra digitale driehoek morgenochtend 08:00
Urgentie: Hoog
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Gelet op alle ontwikkelingen van vandaag (zie toelichting hieronder) is ons advies om morgenochtend van 08:00 uur tot 08:30 uur een digitale
driehoek te beleggen. Petra heeft dit ook met Peter den Oudsten besproken en hij wil graag deelnemen aan deze driehoek. Dit naast de fysieke
driehoek die al gepland staat voor morgenmiddag.
Gevraagde beslissing:
1. Kennis nemen van de uitkomsten van de gesprekken met de organisator van de demonstratie op 4 juli
2. Instemmen met het inplannen van een extra digitale driehoek morgen om 08:00 uur waarin besloten wordt over het (al dan niet) verbieden
van de aangekondigde demonstratie en de wijze van communicatie van dit besluit.
3. Kennis nemen van de vervolgstappen en belangrijkste bespreekpunten in de driehoek van morgenmiddag
Uitkomst gesprekken
Eerder vandaag is een aantal van u geïnformeerd dat
bereid is zijn demonstratie te verplaatsen naar een later moment. Vanmiddag
is hij hier, vermoedelijk onder druk van zijn achterban, op terug gekomen. Hij volhard in een demonstratie op 4 juli, en geeft tevens aan zijn
banden met Virus waanzin te hebben hersteld. Ook als de demonstratie wordt verboden zullen er volgens
demonstranten naar de
stad komen. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen van de dag:
2E

2E

2E

2E

Vanochtend heeft een gesprek plaatsgevonden tussen
(organisator) en gemeenten en politie. Het gesprek is opgebouwd zoals
gisteren besproken in de driehoek. Tijdens het overleg heeft
te kennen gegeven zijn demonstratie te willen uitstellen. Hij dacht zelf
aan volgende week zaterdag. Afgesproken is begin volgende week in overleg te gaan over de wijze en het moment waarop de demonstratie
alsnog kan plaatsvinden.
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Na afloop van het gesprek heeft
een bericht op facebook geplaatst dat de demonstratie wordt geannuleerd. Dit heeft hij gedaan door
het aangemaakte facebook event te cancelen. Ook heeft hij een videoboodschap ingesproken. Hierin zegt hij ondermeer dat de veiligheid
voorop staat en dat hij er daarom voor kiest de demonstratie te verplaatsen.
2E

2E

Enkele uren na het gesprek heeft
contact opgenomen met de politie en heeft daarbij aangegeven dat hij zich zorgen maakt dat (een
gedeelte van) zijn achterban toch zal komen demonstreren. Naar aanleiding van zijn bericht heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden in
aanwezigheid van de gemeente en politie. Tijdens dit gesprek heeft hij gezegd dat hij zijn demonstratie op 4 juli toch doorgang wil laten
vinden. Hij wantrouwt de overheid en gelooft niet dat er daadwerkelijk vele relschoppers komen. Hij ziet hooligans als beschermers van de
2E

2E

demonstratie en snap niet waarom dit een probleem is. Indien wordt besloten tot een verbod, zal een rechtsgang worden gemaakt aldus

2E

2E

Ook staat op sociale media inmiddels informatie over een andere demonstratie door “Nederland in revolutie” die ook zaterdag in Utrecht zou
moeten plaatsvinden (begin van de middag, CS). Hiervan is geen kennisgeving bij de gemeente bekend.
2) Extra digitale driehoek morgen.
Zoals gezegd is het advies om morgenochtend een extra driehoek te bellen om de huidige stand van zaken te bespreken. Belangrijkste besluit
dat voorligt is of de aangekondigde demonstratie verboden wordt.
Uit bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat de organisator niet wil meewerken aan het afzien van zijn demonstratie (stap 1),
of verplaatsing naar een andere datum (stap 2). Conform de lijn zoals gisteren besproken in de driehoek brengt ons dit tot de stap om te
overwegen de demonstratie te verbieden.
In afstemming tussen politie en gemeente is het advies om het besluit over het (al dan niet) verbieden van de demonstratie morgenochtend in
de driehoek te nemen. Dit omdat er nu nog veel dynamiek is bij de organisator (en hij mogelijk nogmaals van standpunt verandert, als lijkt de
kans hierop nu niet groot). Ook kan de politie de tussenliggende tijd gebruiken om de sentimenten te monitoren. Voor een rechtsgang is ook
tijd indien morgenochtend wordt besloten. Tijdens de driehoek kan ook worden gesproken over de communicatiestrategie.
3) bespreekpunten driehoek morgenmiddag
Vandaag hebben meerdere overleggen plaatsgevonden ter voorbereiding op de demonstratie. Vanuit de gemeente is er contact met meerdere
speelsteden om te inventariseren welke preventieve stappen mogelijk zijn om te voorkomen dat relschoppers naar Utrecht afreizen. Ook tussen
arrondissementen en politie-eenheden is contact over dit onderwerp. Er wordt gewerkt aan een uitgebreid (preventief en repressief) juridisch
instrumentarium. U wordt hierover in de driehoek morgen nader geïnformeerd.
Voorgesteld wordt morgenmiddag in de driehoek in ieder geval stil te staan bij:
* Laatste informatiebeeld
* Nut en noodzaak om (alsnog) een WOM-voorschrift op te leggen
* Lijn van optreden tegen relschoppers en hooligans (inclusief bijbehorend instrumentarium)
* Bespreken van scenario’s en (politie)optreden. (scenario’s zijn dinsdag niet besproken in de driehoek, en aangepast obv huidige
informatie/reeds genomen beslissingen)
* De politie-inzet op de dag zelf
* De wijze van afstemming en besluitvorming op zaterdag
Mocht u tevens over ander zaken willen spreken, dan horen we het graag en zullen we eea voorbereiden.
We hopen de stukken morgen aan het einde van de ochtend aan u te kunnen sturen.
Tot zover voor nu.
Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 10:45
Aan: Hooijdonk, Lot van
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@om.nl'
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CC:
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@om.nl>>; '
)'
2E
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@politie.nl
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<
@politie.nl
@politie.nl>>;
<
@utrecht.nl
@utrecht.nl>>
Onderwerp: RE: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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Beste allen,
Ter aanvulling op voorgaande mail. Voor broodjes en een warme snack wordt gezorgd. Daarnaast het verzoek om, mocht u anderen
meenemen naar het overleg, dit vooraf te melden. Dit zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de (corona-proofe) inrichting van de
vergaderruimte.

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: maandag 29 juni 2020 22:16
Aan: Hooijdonk, Lot van
@utrecht.nl
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Onderwerp: Agenda en stukken extra driehoek i.a.v. pl vz VR aangaande demonstratie 4 juli
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Geachte leden van de driehoek, geachte plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio,
Bijgevoegd treft u de agenda en stukken aan voor de ingelaste extra driehoek die morgen zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet en tot morgen,
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<scenario's demonstratie 4 juli def.pdf>
<Verslag driehoek 2 juli middag.pdf>
<Verslag driehoek 2 juli ochtend.pdf>
<Verslag extra driehoek 30 juni.pdf>
<mediascan.pdf>
<concept-noodbevel 4 juli 2020.docx>
<Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied demonstratie 4 juli.docx>

