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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 4 november 2020 Bijlage : 4

Steller : Paul de Vet Onderwerp : Rode dradenanalyse aanpak onrust agrarische sector

Algemene toelichting

Met deze ‘rode dradenanalyse’ kijken we in hoofdlijnen terug op de aanpak rondom de onrust in 
de agrarische sector. Wat heeft deze aanpak gebracht en wat kunnen we eruit leren? 

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de bevindingen uit de leerarena van het Regionaal 
Operationeel Team (februari 2020) en gesprekken met enkele betrokken burgemeesters en 
functionarissen die deel uitmaakten van het RBT en de voorbereidingsgroep voor het RBT.

Voordat we ingaan op de bestuurlijke en operationele aanpak, wordt eerst de context geschetst 
rondom de onrust in de agrarische sector. 

Inleiding

Onrust in de agrarische sector

In het najaar van 2019 is er grote onrust in de agrarische sector. Directe aanleiding vormen de 
(voorgenomen) stikstofmaatregelen van het kabinet en specifiek voor Brabant ook nog de extra 
maatregelen die de provincie wil nemen bovenop de landelijke maatregelen.

Het al langer sluimerende ongenoegen van de sector over het in hun ogen gebrek aan begrip en 
respect voor het boerenwerk en hun beleving van continu wijzigende regelgeving bij de politiek 
komt in het laatste kwartaal van 2019 tot een reeks acties en protesten georganiseerd door 
Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Zo vinden landelijk blokkades plaats van (snel)wegen 
(op weg naar demonstraties in Den Haag), zijn er protesten bij provinciehuizen, het RIVM en het 
mediapark in Hilversum, en worden distributiecentra van supermarktketens geblokkeerd. 
In onze regio Brabant-Noord ontstaan op enkele momenten lange files door langzaam rijdende 
boeren op weg naar Den Haag, vinden grote demonstraties plaats op 25 oktober en 13 december 
bij het provinciehuis en worden enkele distributiecentra van supermarktketens kortstondig 
geblokkeerd.

Een ‘creeping crisis’

Veel incidenten en crises kenmerken zich door de korte tijdsduur van het incident of de crisis. We 
spreken dan van zogenaamde ‘flitsincidenten’. De laatste jaren zien we echter ook een trend naar 
crises die langdurig zijn (‘creeping crises’). Ook de onrust in de agrarische sector kan gezien 
worden als een ‘creeping crisis’. Maanden van onrust, acties en protesten. De dynamiek was 
groot. Acties en protesten ontstonden soms kort van tevoren of ontwikkelden zich spontaan. 
Sommigen waren plaatsgebonden, anderen verplaatsten zich naar andere delen van de regio of 
het land, al dan niet spontaan ten tijde van de actie. 

Memo    
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De oorzaak van de onrust in de agrarische sector komt voort uit een hoog complex 
maatschappelijk en politiek vraagstuk. Er is sprake van zogenaamde ‘wicked problems’ 
(natuurbescherming, economie, landbouw, klimaat etc.) waarvoor geen eenvoudige en éénduidige 
oplossingen zijn en waar grote verschillen in belangen bestaan.

Zoektocht naar verbinding en balans

De grote onrust in de agrarische sector, de radicalisering en acties van dierenactivisten (in mei 
2019 leidde dit tot de bezetting van een stal in Boxtel) en de intimidatie van politici (bedreigingen 
aan Statenleden) baarden burgemeesters zorgen. Kijkend naar de complexe maatschappelijke en 
politieke problematiek die ten grond slag lag aan de onrust en een situatie waarin nieuwe 
belangenorganisaties en actiegroepen als de FDF en Agractie ontstaan waren, en gevestigde 
instituties als de ZLTO niet altijd meer gezien werden als ‘natuurlijke’ vertegenwoordigers door 
leden van de sector, rees de vraag bij burgemeesters hoe (nog) in verbinding te komen en blijven 
met de agrarische sector. Een verbinding waarin een goede balans gezocht werd naar enerzijds 
een empathische houding met betrekking tot de zorgen van de boeren en anderzijds het bewaren 
van neutraliteit, het ruimte geven aan het recht tot demonstreren als ook het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid.

Bestuurlijke opdracht

Deze behoefte bij burgemeesters werd besproken in het besloten deel van de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 6 november 2019. De wens was om waar mogelijk gezamenlijk en 
regionaal af te stemmen over hoe in verbinding te komen met de sector en daarbij wel de 
uitvoering zoveel mogelijk lokaal te laten. 
Daarnaast was er behoefte aan bestuurlijke kaders om snel, éénduidig en pro-actief op te kunnen 
treden bij dreigende escalatie of incidenten die de openbare orde in gevaar konden brengen. 
Vanwege het meervoudige en bestuurlijk-politieke karakter van mogelijke dreigingen en incidenten 
werd een integrale, multidisciplinaire aanpak noodzakelijk geacht. De dreigingen en incidenten 
konden immers verschillende facetten van het openbare leven en bestuur treffen, zoals 
verstoringen van de mobiliteit, de voedselvoorziening en het politieke/democratische proces.

Om te voorzien in beide behoeften is mandaat verleend aan de voorzitter van de veiligheidsregio 
om een Regionaal Beleidsteam (een RBT flex) te formeren. Het RBT flex werd, naast de 
voorzitter, samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio, het Openbaar 
Ministerie, de politie, communicatie en een liaison namens de Commissaris van de Koning. Het 
Algemeen Bestuur wees twee burgemeesters aan om namens hen zitting nemen in het RBT.

Bestuurlijke aanpak

Invulling van de bestuurlijke opdracht

Het RBT flex is actief geweest in de periode november 2019 tot eind januari 2020. In die periode 
zijn door het RBT flex de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen gevolgd en 
omgevingsbeelden, netwerkanalyses en tijdlijnen opgesteld en besproken. Diverse malen heeft 
een terugkoppeling met adviezen ten behoeve van de lokale uitvoering plaatsgevonden vanuit de 
voorzitter naar de burgemeesters. 

Door de voorzitter en leden van het RBT flex is contact gelegd met diverse vertegenwoordigers 
van o.a. ZLTO en het agrarisch onderwijs. Lokaal zijn een aantal burgemeesters in gesprek 
gegaan met lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties in de agrarische sector.
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Het RBT flex heeft aan de hand van de beelden inschattingen gemaakt van mogelijke scenario’s 
die zich voor zouden kunnen doen. Op basis van deze scenario’s zijn bestuurlijke kaders 
opgesteld voor gemeenschappelijk handelen mocht één van die scenario’s zich ook daadwerkelijk 
voor doen. Bij het voorbereiden van de scenario’s en bestuurlijke kaders is gebruik gemaakt van 
een voorbereidingsgroep waarin functionarissen zitting hadden vanuit gemeente, politie, provincie, 
veiligheidsregio en GGD/GGZ. De vier ontwikkelde bestuurlijke kaders treft u in de bijlage aan.

Observaties en aanbevelingen

 De gemaakte netwerkanalyses brachten zicht op het grote en diverse netwerk van 
organisaties. Met een aantal organisaties is regionaal en lokaal in gesprek gegaan.

 De gekozen aanpak werd als prettig ervaren door de functionarissen binnen het RBT flex. Het 
bood de mogelijkheid om de problematiek goed te verkennen en de scenario’s te doorleven.

 Ook door verschillende burgemeesters werden de kaders als goed bruikbaar gezien ter 
ondersteuning van het (eigen) bestuurlijk handelen. Wel moest soms al gehandeld worden op 
basis van concepten in plaats van vastgestelde kaders. Het opstellen van de kaders vroeg om 
zorgvuldigheid en nam daardoor de nodige tijd in beslag terwijl de dynamiek rondom de onrust 
groot was. 
De dynamiek en tijdsdruk maakte een uitgebreide introductie bij de burgemeesters minder 
goed mogelijk dan idealiter gewenst zou zijn.

 De werkwijze was nieuw. Hierdoor moest ‘werkende weg’ een aanpak worden ontwikkeld en 
capaciteit en expertise vanuit de verschillende organisaties worden gemobiliseerd. Dit kostte 
tijd. Structureel afspraken maken met de verschillende organisaties om in voorkomende 
gevallen capaciteit en expertise te leveren voorkomt discussies ten tijde van crises. Tevens 
wordt hiermee voorkomen dat niet bij iedere toekomstige crisis het ‘wiel weer opnieuw moet 
worden uitgevonden’.

 Het RBT flex was bedoeld om kaders voor te bereiden. Het was niet de bedoeling dat het RBT 
flex ook een rol zou hebben bij de daadwerkelijke protesten in individuele gemeenten. De 
gedachte was dat de kaders handelingsperspectieven zouden bieden voor lokale driehoeken 
tenzij protesten meer gemeenten tegelijkertijd zou raken. In dat geval zou regionale sturing 
plaatsvinden.
In de praktijk bleek dit niet altijd helder. Op dit vlak is een verdere verdieping/uitwerking van 
opdrachtomschrijving noodzakelijk ten aanzien van punten als:
o Waar ligt het mandaat van de voorzitter in de voorbereiding op de aanpak van mogelijke 

acties/incidenten? En wanneer maakt de voorzitter gebruik van zijn bevoegdheden 
conform artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (bovenlokale crises) bij daadwerkelijke 
acties/incidenten in lijn met waarvoor de opdracht is verleend?

o Wat is de samenstelling van het RBT en is er onderscheid in deze samenstelling in de 
voorbereiding op een actie of incident waarvoor de opdracht is verleend? Immers de 
verschillende fasen tijdens een crisis kunnen om verschillende behoeften aan expertise en 
capaciteit vragen.

Operationele voorbereiding en aanpak

Voorbereiding op acties en demonstraties

Operationeel is vooral voorbereid op de acties, protesten en demonstraties. Hiervoor was steeds 
de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) van de politie operationeel. Daarnaast was 
ook, in verband met de demonstraties bij het provinciehuis, de gemeente ’s-Hertogenbosch actief 
met vergunningverlening en ondersteuning.
Vanuit de behoefte om de voorbereiding op acties integraal te benaderen is ook het Regionaal 
Operationeel Team in voorbereiding bijeen gekomen. Dit (voorbereidende) ROT heeft een 
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verkenning uitgevoerd naar de mogelijke scenario’s die zouden kunnen optreden. Hierbij waren de 
bestuurlijke kaders betrokken. 

Observaties en aanbevelingen

Het (voorbereidend) ROT nam vooral de rol aan om zich voor te bereiden op een protestactie 
zonder daadwerkelijk ook operationeel te worden en de operationele leiding op voorhand op zich 
te nemen (het idee was dat dit alleen zou gebeuren als tijdens de actie/demonstratie hiertoe een 
operationele noodzaak zou bestaan, zo niet dan zou het blijven bij de voorbereiding). De politie 
werkte wel al in de voorbereiding vanuit een operationele organisatie (SGBO). Ook de gemeente 
’s-Hertogenbosch was met betrekking tot de demonstraties bij het provincie in de voorbereiding 
bezig met de vergunningverlening en de uitvoering daarvan.
Doordat het multidisciplinair analyseren van en voorbereiden op gebeurde vanuit een ROT 
structuur zonder dat de operationele leiding ook op zich werd genomen door de operationeel leider 
met het ROT, ontstond verwarring over wie de leiding daadwerkelijk had. Voor de politie was in de 
voorbereidende fase onduidelijk hoe de lijn naar het bevoegd gezag liep. Ook voor de gemeente 
’s-Hertogenbosch was het niet altijd helder of zij de afstemming direct met de politie diende te 
laten verlopen of dat dit via het ROT liep.

Helderheid in verantwoordelijkheden, taken en structuren ten tijde van een actie of crisis is van 
groot belang. In dit geval ontstond de verwarring door de beeldvorming over wat de rol en status 
van het ROT en de operationeel leider in de voorbereidende fase was. Het werken vanuit een 
brede multidisciplinaire blik staat bij de respondenten niet ter discussie wanneer sprake is van een 
complex en multidimensionaal incident. Het is wel belangrijk dat vooraf voldoende helder is wat 
ieders rol is. Bij de start van de voorbereiding en/of bestrijding van een incident dient dit helder 
gemaakt te worden aan alle relevante betrokkenen. Daarnaast is ook in de leerarena, die 
gehouden is met de functionarissen vanuit het ROT en het SGBO politie in februari 2020, onder 
andere geopperd dat dit simpelweg al ondersteund kan worden door andere benamingen. Immers 
een structuur RBT-ROT is bekend en verantwoordelijkheden zijn goed vastgelegd. De naam 
‘voorbereidend ROT’ werkt echter verwarrend en zou bijvoorbeeld het team ‘impactanalyse’ 
kunnen worden genoemd. 

Tot slot wordt door alle betrokken functionarissen benoemd dat, hoewel er onduidelijkheden waren 
in de verantwoordelijkheden en structuur, er voortdurend sprake was van een open en 
constructieve houding bij alle betrokkenen vanuit politie, gemeenten en veiligheidsregio ten 
aanzien van het willen samenwerken en het delen van informatie. Dit wordt als zeer waardevol 
beschouwd.

Algehele conclusie

De onrust in de agrarische sector kwam voort uit een complex maatschappelijk en politiek 
vraagstuk waarin vele tegengestelde belangen speelden. De onrust leidde tot vele acties en 
protesten vanuit de boerengemeenschap maar ook dreigde (tegen)acties vanuit andere 
groeperingen zoals dierenactivisten.

Voor burgemeesters vormde dit een complex geheel. Er was geen invloed vanuit de 
burgemeesters op de onderliggende oorzaak van de onrust maar ze werden wel geconfronteerd 
met de gevolgen ervan. De behoefte bestond om in contact te komen en blijven met de sector, 
begrip te hebben voor de zorgen maar ook neutraal te blijven. Tot slot was er de 
verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid voor zowel burgers, bedrijven als 
boeren.
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De gekozen brede en integrale benadering (inzetten op verbinding maar ook voorbereiden op het 
handhaven van de openbare orde en veiligheid) wordt in brede zin als positief ervaren. Er is 
tevredenheid over de regionale voorbereiding waarin voldoende ruimte is gelaten voor lokale 
uitvoering. De bestuurlijke kaders werden als waardevol ervaren voor de bestuurlijk aanpak.
Aandachtspunten liggen vooral op het terrein van een betere ‘vertaling’ van de bestuurlijke 
opdracht (helderheid naar alle betrokkenen t.a.v. bevoegdheden en aansturing in alle fase van een 
crisis) en het zorgdragen van helderheid naar alle relevante betrokkenen ten aanzien van de 
operationele structuur en verantwoordelijkheden.

Vervolg

Eén van de bestuurlijke opdrachten in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is te komen tot een 
flexibilisering van de crisisstructuur zodat de crisisorganisatie generiek ingericht en voorbereid is 
op zowel klassieke als nieuwe crisistypen. 
Deze ‘rode dradenanalyse’ met observaties en aanbevelingen zal worden meegenomen in het 
programma om te komen tot de gewenste flexibilisering van de crisisstructuur.

Procesgang

Processtap Datum

Regiegroep (ter bespreking) 16 oktober 2020

Algemeen Bestuur (ter kennisgeving) 4 november 2020

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de ‘Rode dradenanalyse’ aanpak onrust agrarische sector .

Akkoord Ja Nee

Secretaris: drs. M.J.H. van Schaijk     Paraaf:  ……………

Bijlage(s)

1. scenario Protesten Agrarische sector
2. scenario Dierenactivisme
3. scenario Bedreiging
4. scenario Psychische nood
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