
SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

Van : H. Jellema (Forum voor Democratie)

Datum indiening    : 5 juli 2022 

Aan (keuze) : de burgemeester 

Onderwerp : Inzet mobiele eenheid 4 juli 2022 

Wijze van beantwoording : Schriftelijke reactie in week 28 

Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing) 

n.v.t.

Datum beantwoording  : Dinsdag 12 juli 2022

Toelichting: Op 4 juli heeft de burgemeester een noodbevel afgegeven om een einde te maken aan de 
boeren demonstratie ter hoogte van het Poiesz-distributiecentrum aan de Edisonstraat te Sneek. Hierbij is 
de mobiele eenheid ingezet.  

De burgemeester wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is de burgemeester het ermee eens dat de inzet van de mobiele eenheid niet hoort bij een gemeente 

zoals Sudwest-Fryslan en dit ertoe leidt dat verhouding tussen de overheid en haar inwoners verhard? 

Antwoord: 
De mobiele eenheid (ME) heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of 
te beëindigen . De inzet van de ME wordt gezien als een laatste middel. Bij inzet van de ME is altijd 
van essentieel belang dat er gelet wordt op de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Je wilt 
niet dat personen tegenover elkaar komen te staan. 
Gedurende de dag is aangegeven: demonstreren mag, blokkeren niet. Gedurende de dag hebben de 
actievoerders voldoende tijd gekregen om de blokkade op te heffen. 

De insteek is gedurende de gehele dag geweest: demonstreren mag, blokkeren niet. Volgens de 
actievoerders was de blokkade de demonstratie. In een trapsgewijs proces zijn de actievoerders 
gewezen op beëindigen van de blokkade; gedurende de dag middels diverse gesprekken (vanuit 
medewerkers van de gemeente, politie én het college van Burgemeester en Wethouders), uitreiking 
van het beëindigingsbevel van de demonstratie (ca 18.00 uur) en waarbij poliltie nogmaals in gesprek 
is gegaan met de actievoerders, afkondiging noodbevel (19.00 uur) met daarin het bevel om de locatie 
te ontruimen en ontruimd te houden, zodat de openbare orde en veiligheid op locaties hersteld kon 
worden. Hieraan is ook geen gehoor gegeven door de deelnemers, op grond waarvan de ME het gebied 
heeft ontruimd.  

Zoals gezegd, de inzet van de ME is een instrument welke in uiterste gevallen wordt ingezet, ook in 
Súdwest-Fryslân. Dit om de veiligheid voor éénieder te handhaven. 
Uitgangspunt vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân is om constant in gesprek te zijn en te blijven met 
de boeren, juist om verharding te voorkomen. 



 

 

2. h
g
n 

Is de burgemeester het ermee eens dat de mobiele eenheid alleen in zeer uitzonderlijke situaties 

ingezet dient te worden? 

 Antwoord: 
Gedurende maandag 4 juli was er een demonstratie bij het distributiecentrum (DC) van Poiesz, 
waarbij gebruik werd gemaakt van blokkades van het DC en de weg naast het DC.  
Met de actievoerders is gedurende de dag meerdere malen gesproken vanuit gemeente (OOV, 
handhaving, bestuurders) en politie om een luisterend oor te bieden en om in overleg met de 
actievoerders een oplossing te vinden voor de onstane situatie in verband met de blokkades. 
Uiteindelijk is gevraagd om de blokkade eind van de middag te stoppen. Uitgangspunt was hierbij: 
demonstreren mag, blokkeren niet.  
 
Aan het begin van de avond bleek dat het niet mogelijk was om met een deel van de aanwezigen 
afspraken te maken over het beëindigen van de blokkade. De aanwijzingen van de burgemeester 
werden niet opgevolgd. Toen kwamen de grenzen van de actie in zicht en moest er doorgepakt 
worden met handhaving van de openbare orde. Om 19.00 uur is een noodbevel uitgevaardigd door de 
burgemeester met daarin het bevel om de locatie te ontruimen en ontruimd te houden, zodat de 
openbare orde en veiligheid op locaties hersteld kon worden. Hieraan is ook geen gehoor gegeven door 
de deelnemers, op grond waarvan de Mobiele Eenheid het gebied heeft ontruimd. Door de inzet van 
de politie is een einde gemaakt aan de onrust. 
 
De mobiele eenheid (ME) heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of 
te beëindigen. De inzet van de ME wordt gezien als een laatste middel. Bij inzet van de ME is altijd 
van essentieel belang dat er gelet wordt op de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. 
 

3.  Is de burgemeester het ermee eens dat de demonstratie vooral bestond uit boeren en omstanders en 

dat - voordat de mobiele eenheid werd ingezet - er een rustige sfeer heerste? 

 

 Antwoord: 
Het voltallige college is maandagmiddag naar de locatie gegaan om met de actievoerders in gesprek te 
gaan. Daar constateerden zij dat zich onder de groep boeren, ondernemers en belangstellenden zich 
ook personen bevonden die niet afkomstig uit de gemeente waren en personen die niet gelieerd waren 
aan de agrarische sector, deze groep nam in de loop van de middag toe. Onder hen ook tegenstanders 
van het coronabeleid, en personen die zich sowieso tegen de overheid keren. Gedurende de middag 
sloten steeds meer actievoerders zich aan, waardoor de sfeer grimmiger werd. 
 
Er is geluisterd naar de zorgen van de boeren. Daarbij is aangegeven: demonstreren mag wel, 
blokkeren mag niet. De sfeer van het gesprek was emotioneel en betrokken. Wel was er een duidelijk 
verschil qua sfeer aan de kant van de Edisonstraat (gemoedelijk) en de Professor Zernikestraat 
(grimmiger). 
 
Door de politie zijn uiteindelijk vier personen aangehouden, personen die niet gelieerd zijn aan de 
agrarische sector. 
 

4.  Uit meerdere waarnemingen valt te zien dat de sfeer voordat de politie en de mobiele eenheid 

aantrad rustig en gemoedelijk was. Welke aanwijzingen had de burgemeester dat er een concreet 

risico was op wanordelijkheden?  

 

 Antwoord: 
Gedurende de dag is aan de actievoerders duidelijk gemaakt dat er om 18.00 uur een einde gemaakt 
moest worden aan de blokkades. Om 18.00 uur is aan de actievoerders het beëindigingsbesluit 
demonstratie uitgereikt. Hieraan werd geen gehoor gegeven. Er was een duidelijk verschil qua sfeer 
aan de kant van de Edisonstraat (gemoedelijk) en de Professor Zernikestraat (grimmiger). 
 
Onder de groep boeren, ondernemers en belangstellenden bevonden zich ook personen die niet 



 

 

afkomstig uit de gemeente waren en personen die niet gelieerd waren aan de agrarische sector, deze 
groep nam in de loop van de middag toe. Onder hen ook tegenstanders van het coronabeleid, en 
personen die zich sowieso tegen de overheid keren. Gedurende de middag sloten steeds meer 
actievoerders zich aan, waardoor de sfeer grimmiger werd.  
 
Aan het begin van de avond bleek dat het niet mogelijk was om met een deel van de aanwezigen 
afspraken te maken over het beëindigen van de blokkade. De aanwijzingen van de burgemeester 
werden niet opgevolgd. Toen kwamen de grenzen van de actie in zicht en moest er doorgepakt 
worden met handhaving van de openbare orde. Om 19.00 uur is een noodbevel uitgevaardigd door de 
burgemeester met daarin het bevel om de locatie te ontruimen en ontruimd te houden, zodat de 
openbare orde en veiligheid op locaties hersteld kon worden. Hieraan is ook geen gehoor gegeven door 
de deelnemers, op grond waarvan de Mobiele Eenheid het gebied heeft ontruimd. Door de inzet van 
de politie is een einde gemaakt aan de onrust. 
 

5. 
 

We begrijpen dat er meermaals pogingen zijn gedaan door de burgemeester om met boeren te 

spreken. Waarom heeft de burgemeester er vervolgens voor gekozen de demonstratie te doen 

beëindigen? Was het volgens de burgemeester niet mogelijk de demonstratie gecontroleerd te laten 

uitdoven? 

 Antwoord: 
Er is getracht om middels een trapsgewijs proces de blokkade gecontroleerd te laten uitdoven. 
De insteek is gedurende de gehele dag geweest: demonstreren mag, blokkeren niet. Volgens de 

actievoerders was de blokkade de demonstratie. Als gemeente zijn we grutsk op de agrarische sector 

en we willen dat zij perspectief krijgen. In de middag is het voltallige college van burgemeester en 

wethouders naar de locatie toegegaan. Daar zijn zij in gesprek gegaan met de actievoerders en 

hebben een luisterend oor geboden, dit waren soms emotionele gesprekken. 

 

Tevens is aangegeven dat de blokkade rond 18.00 uur opgeheven moest zijn. Hier is geen gehoor aan 
gegeven, ook niet na het uitreiken van de beëindigingsbesluit demonstratie rond 18.00 uur. 
Om 19.00 uur is een noodbevel uitgevaardigd door de burgemeester met daarin het bevel om de 
locatie te ontruimen en ontruimd te houden, zodat de openbare orde en veiligheid op locaties 
hersteld kon worden. Hieraan is ook geen gehoor gegeven door de deelnemers, op grond waarvan de 
Mobiele Eenheid het gebied heeft ontruimd. 
 

6. Wij hebben kennis genomen dat de mobiele eenheid niet alleen in Sneek actief was. Het leek hierbij 

meer op een ME-tour door onze mooie provincie, waarbij Heerenveen en Drachten ook op de agenda 

stonden. In hoeverre speelden er externe factoren een rol bij het besluit van de burgemeester om de 

mobiele eenheid in te zetten?  

 Antwoord: 
 
In de middag van 4 juli is er een driehoek geweest met de vier gemeenten waar blokkades rondom 
verschillende distributiecentra plaatsvonden; Heerenveen, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-
Fryslân. Doel van dit driehoeksoverleg was het creeëren van één Friese handelingslijn. Afgesproken is 
dat demonstreren mag, maar dat er een einde moet worden gemaakt aan de blokkades. Daarbij is een 
eindtijd van 18.00 uur afgesproken. Op het moment dat er een ultimatum wordt gesteld, is het ook 
noodzaak om daarnaar te handelen en te handhaven. 
Daarop is het beëindigingsbesluit om 18.00 uur uitgereikt, om de actievoerders nogmaals de kans te 
geven de blokkades op te heffen. Hier is geen gehoor aan gegeven, waarna het noodbevel is 
uitgevaardigd.   
 
Vanuit de politielijn was het SGBO Noord-Nederland actief. Dit is een bevelstructuur speciaal voor een 
crisis, (dreigende) rampen en calamiteiten. De SGBO werkt onder het lokaal bevoegd gezag van de 
burgemeester of de (hoofd)officier van justitie en leidt de inzet van de politie. De SGBO fungeert als 



 

 

een belangrijke informatiebron voor het overleg van de burgemeester, de korpschef van de politie en 
de (hoofd)officier van justitie (de driehoek). 
 
Vanuit de gezamenlijke driehoek is op basis van urgentie en prioritering ervoor gekozen om eerst in te 
zetten in Sneek, vervolgens in Heerenveen en daarna in Drachten. 
 
 

7. Uit diverse beelden valt te zien hoe door de politie geweld werd toegepast. Ook zien wij een 

politieambtenaar een persoon toeschreeuwen: “staan blijven, anders tyf ik je helemaal in elkaar.” Is 

de burgemeester van mening dat “iemand helemaal in elkaar tyfen” valt onder de definitie van gepast 

geweld? 

 Antwoord: 
 
De inzet van ME is een middel dat in het uiterste geval wordt ingezet en is een bevoegdheid van het 
bevoegd gezag. De gebeurt op basis van de ambtsinstructie van de Nederlandse politie.  
De ME heeft tijdens de inzet zoveel als mogelijk gepast gereageerd en geantwoord op de activiteiten 
die door het publiek werden geuit, er is meerdere malen actief contact gemaakt met het publiek waar 
het kon. De ME heeft zich nadrukkelijk gericht op het differentiëren tussen de diverse aanwezige 
burgers. Ze hebben bewust gewacht met chargeren om alle aanwezigen de kans te geven om de 
escalerende situatie tijdig te verlaten.  
In het ‘heetst van de strijd’ worden er in de aanpak vanuit de ME inderdaad soms termen gebruikt die 
niet gepast zijn. Bovenstaand feit zal ook binnen de evaluatie meegenomen worden. 
 

8. En zo nee, is de burgemeester van mening dat dergelijke bedreigende uitlatingen niet passend zijn, 

afkomstig van een ambtenaar in functie?  

 

 Antwoord: 
 
Een ambtenaar in functie dient te allen tijde waakzaam te zijn over zijn/haar uitlatingen. Een 
dergelijke uitlating is niet gepast, maar zal ‘in het heetst van de strijd’ zijn toegepast. Dit zal binnen 
de evaluatie meegenomen worden. 
 

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 

 


