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Protesten Agrarische Sector

Scenario - Demonstraties op aangewezen locaties
- Demonstraties en acties op social media
- Spontane grootschalige (agressieve) demonstraties vanuit sector 
- Aanzuigende werking sympathisanten en sensatiezoekers
- Tegendemonstraties
- Bezettingen en blokkades van overheidsgebouwen
- Bezettingen en blokkades voedselvoorziening
- Blokkades van (vitale) infrastructuur
- Eigenrichting: geen vertrouwen in optreden overheid

Bestuurlijke 
uitgangspunten

- Handhaving Openbare Orde
- Creëren maatschappelijke rust
- Veiligheid waarborgen van mens
- Opsporing strafbare feiten
- Demonstratierecht waarborgen
- Er wordt ruimte geboden aan het recht van vergadering
- Voorkomen eigenrichting
- Het belemmeren van de politie en/of andere hulpverlenende instanties in de uitoefening van hun publieke taak 

alsmede het belemmeren van de aanwezige media, beveiligers en verkeersregelaars
- Betrouwbare overheid / partner 
- Transparante (regionale/lokale) overheid 
- Borgen infrastructuur
- Borgen voedselvoorziening
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Bestuurlijk 
handelingsperspectief

- Verbinding met de (lokale) gemeenschap
- Uniformiteit handelen lokaal bestuur
- Bestuurlijke afstemming lokaal, regionaal en landelijk
- Actuele informatiedeling tussen bestuurders en bestuurslagen
- Neutraliteit in de politieke discussie, vanuit wederzijds respect naar bestuurders die een rol hebben in de 

besluitvorming
- Spreek met elkaar af om niet te communiceren vanuit retoriek van verwijten en verantwoordelijkheden
- Stimuleer positieve coping-mechanismen
- Rem negatieve coping-mechanismen af

Netwerkanalyse Agrarische Sector
 het Landbouw Collectief  

 LTO Nederland
 Agractie
 Dutch Dairymen Board
 Farmers Defence Force 
 NAJK
 Nederlandse Akkerbouw Vakbond
 Netwerk Grondig
 de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren
 de Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
 de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
 de Producenten Organisatie Varkenshouderij 

Infrastructuur
 Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infra
 Provinciale weginspecteur
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 Gemeente als wegbeheerder 
 IenW

o Hoofdingenieur-Inspecteur Rijkswaterstaat

Voedselvoorziening
 exploitanten levensmiddelengroothandel (Sligro etc.)
 exploitanten levensmiddelenbedrijven of diervoederbedrijven
 burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio (uitvoering, handhaving openbare orde)
 Regioambassadeur van EZK en LNV (vertegenwoordigt ook minister van LNV/Europese Commissie en Raad)

Dierenrechtenactivisme
 ALF (Animal Liberation Front)
 Animal Save
 Meat the victims (nomadisch)
 Vegan Hactivist (facilitator)
 Animal Rights
 Extinction Rebellion (klimaat

activistisch, heeft oog voor
bioindustrie)

 Roots of morality
 Cube of truth
 Anonymous for the voiceless
 The save movement

Wet- en regelgeving Grondwet
- Demonstratierecht artt. 6 en 9
- Lokaalvredebreuk
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Noodrecht
- Noodverordening en -bevoegdheden
- Veiligheidsrisicogebied

Strafrecht
- Art.123 en 123a WvSr – verstoren of verhinderen vergadering provincie
- Art.124 en 124a WvSr – verstoren  of verhinderen vergadering gemeente

Demonstratierecht
- Wet Openbare Manifestaties (WOM)
- APV

Voedselvoorziening
- Hamsterwet (art.3 lid 2)
- Distributiewet (artt.4-7)
- Ambtsgebied Voedselcommissarissen Noord-Brabant en Gelderland (Stcrt. 1970, 95)
- Vorderingswet
- Prijzennoodwet

Bestuurlijke 
netwerkkaarten

 Bestuurlijke netwerkkaart 1 (rampenbestrijding algemeen en openbare orde)
 Bestuurlijke netwerkkaart 9 (justitie algemeen)
 Bestuurlijke netwerkkaart 13a. (Voedselvoorziening)

Bestuurlijk 
handelingskader

Bepalen van tolerantiegrenzen voor bezoek aan (gebouwen ten tijde van) openbare vergaderingen
- geen storend geluid (klappen / joelen / schreeuwen / gebruik geluidsinstallaties)
- geen spandoeken of andere manieren waarop (kwetsende) uitingen worden gedaan
- andere gedragingen die mogelijk het ongestoord verloop van de vergadering kunnen belemmeren
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- andere zaken die naar oordeel van de voorzitter van de vergadering het ongestoord verloop van de vergadering 
kunnen belemmeren

Bepalen van tolerantiegrenzen voor de optreden in de openbare ruimte
- Het belemmeren van de politie en/of andere (hulpverlenende) instanties in de uitoefening van hun publieke taak
- Het belemmeren van de aanwezige journalisten, beveiligers en verkeersregelaars
- Het in gevaar brengen van het verkeer
- (Openlijk) geweld tegen personen en/of goederen
- Het dreigen met (of daadwerkelijk gebruik) van geweld tegen politici en publieke ambtsdragers (zoals Statenleden, 

gedeputeerden, CdK, burgemeesters, raadsleden), overheidspersoneel, journalisten, beveiligers, en 
verkeersregelaars

- Het bezit of gebruik van slag-, stoot- en andere wapens (overtreden van de Wet wapens en munitie)
- Het afsteken van vuurwerk
- Het met zich voeren en tonen van tekens, afbeeldingen en/of het uiten van teksten die beledigend, opruiend of 

discriminerend zijn
- Het voeren van wapens, fakkels of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden
- Het bevestigen van eventuele spandoeken aan andermans eigendommen
- Het dragen van gezicht bedekkende kleding of kledingstukken die het doel hebben om herkenning te voorkomen 

(bivakmutsen, helmen, shawls, e.d.)
- Het onbevoegd betreden, op welke wijze dan ook, van percelen, terreinen en gebouwen (handelen in strijd met 

artikel 461 Sr, huis-/lokaalvredebreuk 139Sr.)

Blokkade (vitale) infrastructuur
Het is bij wet verboden met landbouwvoertuigen over snelwegen te rijden of deze te blokkeren. Hiertegen zal repressief 
worden opgetreden. Dergelijke blokkades worden op voorhand niet beschouwd als een demonstratie. Gezien het effect op 
de maatschappelijk rust, zijn centra van gemeenten niet toegankelijk voor landbouwvoertuigen, indien er sprake is van 
(aangekondigde) betogingen. Dynamische demonstraties met landbouwvoertuigen worden niet toegestaan. Blokkades met 
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voertuigen worden in principe niet getolereerd. Bij blokkades van calamiteitenroutes voor (nood)hulpdiensten wordt 
repressief opgetreden en blokkades worden verwijderd.

Blokkade voedselvoorziening
Voedselvoorziening is cruciaal voor het functioneren van een maatschappij. Verstoring hiervan wordt op geen enkele wijze 
getolereerd. Er is bestuurlijk overleg met cruciale partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast is er verbinding 
met het betrokken veld. 

Communicatiestrategie Algemene boodschap
“Het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting staan bij ons hoog in het vaandel. 
Iedereen heeft het recht op demonstratie. We verwachten wel dat de demonstranten zich netjes gedragen en de 
demonstratie veilig verloopt.  We vertrouwen erop dat de demonstranten hun standpunten op een waardige en vreedzame 
manier voor de bühne brengen. Als dat niet gebeurt, dan treden we op tegen strafbare feiten die bedoeld zijn om de 
openbare orde te verstoren.”

Zie ook verdere uitwerking in de bijlage.
Uit te werken acties, 
opdrachten en 
adviezen

Acties: 

Informatie
- Vergaren en duiden van noodzakelijke actuele informatie omtrent actiegroepen (zowel activisten en agrarische 

sector), dreigingsinschatting en monitoren (maatschappelijk) sentiment

Netwerk
- Personifiëren van netwerk (namen en contactgegevens)

Adviezen:
- Maak op basis van het bestuurlijk handelingskader afspraken over de handhaving hiervan
- Afspraken en afstemming met de omliggende Veiligheidsregio’s (o.a. afstemmen scenario’s en grensblokkades 

voedselvoorziening)
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- Afspraken en afstemming met de exploitanten van levensmiddelengroothandels
- Lokaal uitwerken belangrijkste instrumenten in vogelvlucht. (zie voorbeeld Deurne)
- Informeren en afstemmen over activiteiten en handelingskaders met landelijke partners zoals NCTV

Bespreken in RBT
- Blokkade (vitale) infrastructuur (Hoe ver wil je gaan? Wat is realistisch?)
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Bijlage Communicatiestrategie scenario: openbare orde verstoringen
Inleiding
Wanneer er serieuze aanwijzingen zijn dat er verstoringen van de openbare orde dreigen, is het van belang tijdig en duidelijk te communiceren.
 
Algemene strategie: 

 In onze communicatie maken we direct duidelijk wat de kaders zijn: recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting is een groot goed in 
ons land. We vertrouwen erop dat partijen hier gepast gebruik van maken. Tegen ordeverstoringen en/of gebruik van geweld treden we op. Dus: 
dialoog als het kan en streng als het moet.

 We hanteren een proactieve communicatieaanpak: we leggen telkens uit wat we doen (politieoptreden) en vooral waarom we dan doen 
(handhaven openbare orde op basis van beleidsuitgangspunten driehoek). We zijn open en transparant naar publiek, politiek en pers. Die laatste 
doelgroep faciliteren we zoveel als mogelijk

 Operationele communicatie ter plekke is verantwoordelijkheid van de politie, in nauwe afstemming met lokale burgemeester. 
Omgevingscommunicatie en bestuurlijke reactie zijn voor rekening van de gemeente, in nauwe afstemming met politie. 

 De politie communiceert over zichtbare maatregelen en indien wenselijk/mogelijk ook over onzichtbare maatregelen (daarmee vertelt de politie 
wat ze doet en bouwt zo aan het vertrouwen)

 Voorkomen/verminderen spanningen/ polarisatie samenleving
 Nadruk zal in de communicatie vooral op betekenisgeving en schadebeperking liggen.

Doelgroepen (op hoofdlijnen):

- demonstranten ter plekke
- Inwoners gemeente 
- Bestuur (college en raad)
- Politiemedewerkers
- Openbaar Ministerie
- Media 
- Samenleving algemeen/publieke opinie
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Kernboodschappen

Algemene boodschap
“Het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting staan bij ons hoog in het vaandel. 
Iedereen heeft het recht op demonstratie. We verwachten wel dat de demonstranten zich netjes gedragen en de demonstratie veilig verloopt.  We 
vertrouwen erop dat de demonstranten hun standpunten op een waardige en vreedzame manier voor de bühne brengen. Als dat niet gebeurt, dan 
treden we op tegen strafbare feiten die bedoeld zijn om de openbare orde te verstoren.”

Boodschap per scenario

Scenario Rust
Algemene boodschap
We leven gelukkig in een vrij land, recht op demonstratie is een groot goed. De sfeer en beeld zijn positief. De demonstratie en eventuele 
tegendemonstraties verlopen rustig, zonder ernstige wanklanken. De politie is aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar hoeft de orde niet te 
handhaven. Mocht dat wel nodig zijn, dan zijn we aanwezig en treedt de politie op.

Scenario Onrust
Algemene boodschap
We zien dat de sfeer omslaat en er hier en daar ongeregeldheden dreigen. Wij hanteren een waarschuwende toon, we tolereren niet dat personen en 
eventuele tegendemonstraties de openbare orde verstoren. Bij strafbare feiten treden we op. We communiceren actief wat we als politie gaan doen dan 
wel hebben gedaan.

Scenario Escalatie
Algemene boodschap
We constateren helaas dat op een (of meerdere) locaties ongeregeldheden plaatsvinden. Wij tolereren geen geweld en vernielingen van openbaar bezit. 
We treden hier stevig tegen op, aanhoudingen zijn noodzakelijk. Daarnaast is de ME genoodzaakt charges uit te voeren. Dat doet de ME pas nadat ze 
mensen hebben gevorderd te vertrekken. Als we geweld moeten gebruiken, heeft dat de instemming van de lokale gezagsdriehoek.



Uitwerking scenario’s november 2019 – Protesten Agrarische Sector

10

Aandachtspunten:
- Goede afstemming partners (politie, gemeente en OM), wie bewaakt die lijnen?
- Maak goede afspraken vooraf met partijen via persoonlijk contact of andere middelen.

Afhankelijk wat de aard van de informatie: hoe richten we onze communicatie ter plekke in?  Maak duidelijke afspraken hoe communicatieve 
lijnen ter plaatse lopen.

- Risicocommunicatie: In geval van scenario escalatie, multi-optreden en de gripsituatie start, dan worden voor communicatie vanuit de 
veiligheidsregio mensen in dienst geroepen. Dit is de normale gang van zaken. Alle betrokkenen (zoals gemeente en politie) dienen er dan voor te 
zorgen dat alle informatie te laten verwijzen naar één website (coördinatie gemeente). Daarmee blijft de informatiebron duidelijk en eenduidig.
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