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Voorwoord 
 
 
In navolging van de 10 peer reviews rondom 10 evenementen in 2015 (Vermeulen, Oorschot 
en Adang, 2016) zijn met instemming van de Nationale Politie en de Politieacademie in 2016 
wederom een serie peer reviews gehouden.  
 
Door het toepassen van de peer review methode wordt een (leer) proces in gang gezet, 
waarbij goede werkwijzen worden geïdentificeerd, geïnventariseerd, uitgewisseld, ontwikkeld 
en geïmplementeerd. De peer review methode is een intercollegiale leermethode ontwikkeld 
door het lectoraat Openbare Orde en Gevaarbeheersing. Het concept van de peer review is 
gebaseerd op het betrekken van ervaren politiecommandanten uit de verschillende 
eenheden om inzichten te verkrijgen van de politieaanpak bij grote evenementen. Dit niet 
door achteraf terug te kijken, maar de operatie daadwerkelijk real time te volgen, waarbij niet 
geoordeeld wordt, gefocust wordt op fouten, of schuldigen aangewezen worden. Doordat de 
methode gericht is op de uitwisseling van ervaringen en het leren ervan, ontstaat er een win‐
win situatie voor zowel de verzoekende lokale commandant, de participerende teamleden, 
als ook voor de politie als geheel. 
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Deel 1.  Ervaringen Peer Review Teams 
 
1. Peer Reviews 2016 
In 2016 zijn 11 peer reviews rondom 11 evenementen uitgevoerd (andere evenementen dan 
in 2015). Dit betrof 2 peer reviews rondom een voetbalwedstrijd, 3 peer reviews rondom een 
evenement op een afgesloten evenemententerrein (waarvan 1 gedeeltelijk), 6 peer reviews 
rondom een evenement in het (semi)publieke domein en 2 peer reviews rondom 
evenementen in het publieke domein waar de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) een 
belangrijke taak vervulde ten behoeve van het beveiligen van aanwezige 
hoogwaardigheidsbekleders. 
 
 

Eenheid  Soort evenement Evenement  

Rotterdam  Voetbalwedstrijd nationaal KNVB Bekerfinale 

Amsterdam  Voetbalwedstrijd internationaal Ajax – Standard Luik 

Zeeland-West-Brabant Evenement in publiek domein en 
gedeeltelijk op een gesloten 
evenemententerrein 

538 Koningsdag Breda 

Noord- Nederland Evenement in (semi)publiek 
domein 

Delfsail 

Midden-Nederland Evenement in publiek domein The Passion 

Oost-Nederland Evenement in publiek domein met 
DBB 

Koningsdag Zwolle 

Limburg Evenement op gesloten 
evenemententerrein  

Pinkpop 

Den Haag Evenement in (semi)publiek 
domein 

Veteranen dag  

Noord-Nederland Evenement in (semi)publiek 
domein 

Sneekweek 

Noord-Nederland Evenement op gesloten 
evenemententerrein  

Luchtmacht dagen 

Zeeland-West-brabant Evenement in publiek domein met 
DBB 

Four Freedom Awards 

 
In totaal namen 77 ‘peers’, afkomstig uit alle eenheden deel aan de peer reviews, 11 AC’s 
traden op als aanvrager en gastheer/vrouw. In alle gevallen werd de door het peer 
reviewteam aangedragen eindrapportage door de vragende AC ter harte genomen en 
geïnterpreteerd als uitgangspunt voor verbetering.  
 
Deze rapportage is het resultaat van deze 11 peer reviews. Er worden in deze rapportage 
goede werkwijzen en aandachtspunten benoemd. In deze rapportage zijn de goede 
werkwijzen opgenomen die een bredere geldigheid hebben en ook voor andere 
evenementen in andere eenheden van meerwaarde kunnen zijn. Aandachtspunten die in 
meerdere peer reviews genoemd worden lopen als het ware als een rode draad door alle 
peer reviewrapportages heen. Daarbij bleek dat een aantal van de gesignaleerde goede 
werkwijzen en aandachtpunten al eerder benoemd zijn in het vorige onderzoek ‘Politie en 
evenementen’ (Adang, 2014) en ‘Politie en evenementen 2015’ (Vermeulen, Oorschot en 
Adang, 2016). 
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2. Soort vragen 
De Algemeen Commandanten hebben ieder drie of vier vragen kunnen formuleren die 
centraal zouden staan in de door hen aangevraagde peer reviews. De lijst van vragen geeft 
een indicatie van wat er speelt met betrekking tot de aanpak van evenementen op dit 
moment. 
 
Het grootste aantal vragen ging over de afstemming en samenwerking met (zowel interne als 
externe) partners, zoals: 

➢ Hoe verloopt de operationele afstemming en samenwerking tussen de lokale politie-
eenheden belast met het openbare ordetoezicht en de eenheden, belast met 
Bewaken & Beveiligen? 

➢ Hoe verloopt de operationele afstemming en samenwerking tussen de ingezette 
eenheden van de politie en met die van de publieke en private partners? 

Tevens een heel groot deel van de vragen ging over crowd managementmaatregelen, zoals: 

➢ Hoe verlopen de crowd managementmaatregelen, als het gaat om aan- en afvoer 
van publiek? 

➢ Is het voor iedereen helder hoe te handelen als het té druk wordt? 

Een aantal vragen hadden betrekking op de aansturing. Voorbeelden hiervan zijn: 

➢ Hoe verloopt de aansturing vanuit de SGBO-plus structuur?  
➢ Hoe verloopt de aansturing van het evenement vanuit de gekozen commando- 

structuur en processen op teamniveau? 

Er zijn een aantal vragen gesteld die te maken hebben met de voorbereiding van het 
evenement, zoals: 

➢ Hoe zijn de eenheden van de politie voorbereid op hun taak, inclusief de publiek-
private samenwerking met partners? Hoe verlopen de briefings op dit punt?   

➢  In aanloop van het evenement zijn er op basis van het veiligheidsplan meerdere 
(deel)draaiboeken samengesteld. Hoe zou dit efficiënter kunnen? 

Er is een paar keer een vraag gesteld die te maken had met intelligence en de 
informatiepositie. Een voorbeeld hiervan is: 

➢ Welke operationele interactie vindt tijdens het evenement plaats op het gebied van 
informatieoverdracht? 

Wat een kenmerkend aspect is binnen de reeks peer reviews in 2016, zijn de vragen die 
meerdere malen omtrent dreiging en terrorisme gesteld zijn. Voorbeelden van dergelijke 
vragen zijn:  

➢ Hoe worden crowd control afspraken in verband met de toegenomen 
dreigingsinschatting tijdens het evenement uitgevoerd?   

➢ Welke scenario’s in geval van (gewelds)escalatie of terrorisme(dreiging) zijn 
voorbereid en op welke wijze zijn die geoperationaliseerd? 

➢ Hoe verlopen maatregelen die op basis van de dreigingsinschatting zijn genomen en 
hoe zijn de eenheden daar op voorbereid?” 

 

  



  5 
 

3. Analyse & Goede werkwijzen 
Bij de evenementen worden tal van goede werkwijzen gesignaleerd. Een aantal goede 
werkwijzen die betrekking hebben op de voorbereiding, sturing, afstemming en 
samenwerking met partners, crowd management, handhaving en opsporing en intelligence 
worden hieronder beschreven. 
 
3.1  Voorbereiding Evenement 
De voorbereiding van een evenement kan vanuit verschillende visies benaderd worden. 

Zoals in eerdere rapportages ook naar voren is gekomen, is het belangrijk om alert te blijven 

om een evenement vanuit het perspectief risicobeheersing te blijven benaderen als 

evenement en niet als crisis. Zeker met de dreiging van terreur (dreiging van een aanslag, 

aanslag op een gezelschap en (valse) bommelding) kunnen de spanningen hoog oplopen, 

maar is het de kunst om nuchter te blijven en van een realistisch scenario uit te blijven gaan, 

zodat het nationale terrorisme dreigingsniveau geen dominant thema wordt. Daarentegen 

moet er in draaiboeken wel rekening gehouden worden met calamiteiten en naar aanleiding 

hiervan reële scenario’s worden gemaakt.  

Het betrekken van de juiste mensen bij de operatie is vanzelfsprekend, maar tevens is 

gebleken dat ook in de voorbereiding van het evenement het al van belang is om de juiste 

mensen erbij te betrekken. Zo is men zeer positief over de betrokkenheid van een 

Operationeel Expert Evenementen bij het evenement. Zij was van blauwdruk tot uitvoering 

actief betrokken. Met name door de gemeente werd dit zeer gewaardeerd. Deze 

Operationeel Expert Evenementen spreekt namelijk taal die iedereen verstaat. Betrokken 

collega’s hebben de evenementencoördinatorenopleiding mogen volgen. Dit is van 

meerwaarde gebleken. Nog een mooi voorbeeld is een evenement waarbij in de 

voorbereiding samengewerkt werd met een back up-SGBO. 

Het houden van een tabletop behoort tot de goede werkwijzen. Er hebben een aantal goede 

tabletops plaatsgevonden ter voorbereiding op een evenement. De tabletops brachten 

enerzijds eenduidigheid en anderzijds werd de organisatiestructuur bevestigd en de oefening 

waarbij de focus vooral lag op de operationele aspecten. Een ander voorbeeld zijn de 

doorleef-sessies die in de preparatie plaatsvonden ter voorbereiding op het evenement. 

In de voorbereiding wordt regelmatig een zakboekje ontwikkeld ten behoeve van de 

collega’s. Zo wordt er gewerkt met een Evenementenboekje en TIS-boekje in MEOS, (voor 

de sectorcommandanten ook Fysiek) wat kernachtige informatie over het evenement en de 

juridische en bestuurlijke kaders geeft. Voorafgaande van een van de evenementen zijn er 

persoonlijke werkinstructies digitaal doorgestuurd. Deze instructies geven het personeel veel 

duidelijkheid over operationele zaken zoals taak, positie, opkomstlocatie en te dragen 

uniformkleding. Kanttekening hierbij is dat deze evenwel op straat niet digitaal paraat 

voorhanden werd aangetroffen. Zo werden er bij meerdere evenementen goede voorbeelden 

van zakboekjes aangetroffen, al is een digitale versie of een app voor op de smartphone 

uiteraard wel veiliger. 

 

 
✓ Benader een evenement als evenement en niet als crisis; 
✓ Betrek de juiste mensen bij de voorbereiding, zoals een Operationeel Expert 

Evenementen of een back-up SGBO; 
✓ Tabletop ter voorbereiding; 
✓ Verstrek een zakboekje aan personeel, liefst digitaal / app voor op de smartphone. 
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3.2.  Sturing 
De tendens wordt waargenomen dat er voor steeds minder evenementen een volledig SGBO 

structuur ingesteld wordt en er worden steeds meer evenementen aangestuurd vanuit het 

team of op DGBO niveau. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is een basisteam dat primair 

verantwoordelijk was voor de aansturing. De structuur met knoppen van een SGBO bestond 

wel, maar het kreeg de naam van projectteam, met taakverantwoordelijken. De knoppen van 

het SGBO hebben meegedacht bij de preparatie, en de taakverantwoordelijken gecoacht, 

wat een zeer goede werkwijze bleek te zijn . 

Het is voor veel eenheden dan ook een zoektocht naar de best passende vorm van 

aansturing bij het betreffende evenement. De keuze om stabiliteit te bewerkstelligen en 

dienovereenkomstig in gezamenlijkheid met de veiligheidspartners te zoeken naar de best 

werkende, pragmatische aansturingsstructuur, wordt als een goede werkwijze gezien. Dit 

resulteerde in een SGBO+ sturingslijn, waarbij in de opschaling en gedurende het gehele 

proces de AC-politie de leiding heeft. Bij een van de gereviewde evenementen is de keuze 

gemaakt om de tactische en operationele processen te scheiden, waardoor het SGBO het 

overzicht verkreeg en behield. 

Bij een van de geobserveerde evenementen is vanaf de preparatiefase tot en met de 

uitvoering goed samengewerkt met de DBB ( Dienst Bewaken en Beveiligen) van de 

Landelijke Eenheid. De liaison DBB heeft deelgenomen in het SGBO. Dit werd als een 

goede werkwijze gezien. Het komt regelmatig voor dat er iemand beveiligd wordt door de 

DBB. Wanneer er een evenement bezocht wordt door een persoon die beveiligd wordt, is het 

een goede werkwijze om het vervoer en verblijf van de te beveiligen persoon naar en op de 

verschillende locaties als één te beveiligen gebeurtenis te benaderen. Er is gebleken dat 

door deze benadering e knoppen binnen de verschillende SGBO’s elkaar tijdig informeerden 

en men werkte hierdoor goed samen.  

 

 
✓ Aansturing vanuit het team of op DGBO niveau; 
✓ Coaching door SGBO-leden. 
✓ Tactische en operationele processen scheiden 
✓ Liaison DBB laten deelnemen in het SGBO; 
✓ Benader het vervoer en verblijf van een TBP op verschillende locaties als één 

gebeurtenis;  
 

 

 

3.3.  Afstemming en samenwerking met partners 

Er vindt steeds meer samenwerking plaats tussen de private organisaties en de politie. Zo is 
de samenwerking tussen publieke en private partners, waarbij vanuit één commandovoertuig 
multidisciplinair werd opgetreden, hier een sterk voorbeeld van. Zo werd er elders in 
multidisciplinair verband in een MVT (multidisciplinair veiligheidsteam) gewerkt. In de kern is 
dit een krachtige manier waarop gezamenlijke operatien uitgevoerd kunnen worden. Het 
verdient dan ook de aanbeveling om deze werkwijze nader te verkennen en te borgen.  

In de voorbereiding van evenementen worden diverse draaiboeken gemaakt door zowel de 

politie als publieke en private partners . Het werken met een integraal operationeel plan 

schept de kaders voor een goede samenwerking. 
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✓ Multidisciplinair optreden vanuit één commandovoertuig; 
✓ Werken met een MVT (multidisciplinair veiligheidsteam); 
✓ Werken met een integraal operationeel plan. 
 

 

3.4  Crowd management opsporing en handhaving 
De mensen op straat vormen het gezicht van het evenement en zij zijn degenen die in  

verbinding staan met het publiek. Gebleken is dat door collega’s zelf voor een rol te laten 

opteren, mensen met (meer) enthousiasme aan het werk zijn gegaan. 

Goede bejegening is cruciaal tijdens een evenement. Hier zijn goede voorbeelden van 

waargenomen. De ME was aanspreekbaar en mengde zich tussen het publiek. Hierdoor had 

de ME de mogelijkheid om in het evenement ‘te groeien’ waardoor de juiste mind-set 

ontstaat en men voorkomt dat de ME opeens wordt ‘ingevlogen’ bij escalatie. Nog een goed 

voorbeeld van bejegening was het gebruik maken van de wijkagent van het basisteam 

centrum om winkelend publiek te informeren over de aanwezigheid van het 

evenemententerrein verder op.  

Naast de motivatie en het enthousiasme waarmee men aan het werk gaat, beschikt iedere 

medewerker natuurlijk ook over specifieke kennis of ervaring. Deze kennis en ervaring wordt 

regelmatig goed benut bij het samenstellen van koppels. Een voorbeeld hiervan is het 

koppelen van een ervaren CCB collega die op de hoogte is van de inhoud van de 

draaiboeken aan een onervaren HoHa. Of het koppelen van politiemedewerkers die niet 

lokaal bekend zijn aan degenen die dat wel zijn. Dit draagt bij aan de verankering van lokale 

kennis en wordt door de niet-lokale collega’s als prettig ervaren. Nog een voorbeeld is de 

samenwerkingsvorm van handhavingskoppels KMAR/politie, waarmee de samenwerking 

versterkt wordt en dit draagt bij aan een goed afgestemd en effectief optreden. 

Goed motorkap overleg is zeer nuttig en efficiënt gebleken. In deze motorkap overleggen 

werd vakmanschap en improvisatievermogen getoond. Men was onvoorbereid, had overleg 

en ging direct over tot handelen.  

Er zijn allerlei manieren om de bezoekers van een evenement te informeren, zoals met 

flyers, via social media of doordat onder andere de politie communiceert met de mensen op 

straat. Tijdens de gereviewde evenementen zijn de tekstkarren heel effectief gebleken.. Dit 

zijn crowd management middelen die rondom evenemententerreinen en op loop-/aan- en 

afvoerroutes kunnen worden geplaatst. Vooraf werd afgesproken welke teksten er per 

scenario geplaatst zouden worden op de borden. 

 
✓ Collega’s voor rol laten opteren; 
✓ Publiek correct bejegenen en informeren; 
✓ Nadenken over te vormen koppels ( ervaring/(lokale) kennis); 
✓ Motorkapoverleg; 
✓ Tekstkarrenplan.  

 
 

3.5.  Intelligence-communicatie 
Voor een goede informatiepositie en goede communicatie zijn goede verbindingen cruciaal. 

Bij een van de evenementen werd er een MAC-er preventief ingezet waardoor een goede 

regievoering over het digitaal-netwerk C2000 gewaarborgd werd en eventuele 

verbindingsproblemen voorkomen dan wel gereduceerd werden.   
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Een goede taakcommandant Informatie staat voortdurend in verbinding met andere 

eenheden, onderdelen en partners in het land. Dat er gebruik wordt gemaakt van het LJP 

journaal om documenten en verslagen met elkaar te delen en te archiveren is een sterk punt. 

Het LJP werd voor het eerst als journaal gebruikt bij een groot evenement op teamniveau en 

wordt dan ook bestempeld als een goede werkwijze. 

Gedurende meerdere evenementen is goed gebruik gemaakt van informatie van social 

media, waarbij de peilstokanalyse is gebruikt. Hiermee is actuele informatie uit verschillende 

bronnen gebruikt in het verkrijgen van een goede informatiepositie. Bij een van de 

evenementen werd naast social media ook gebruik gemaakt de scan-eagle van het 

krijgsmachtonderdeel Luchtmacht, de body-cam en Whatsapp. Ook het cameratoezicht heeft 

getoond een waardevolle ondersteuning te zijn voor de aansturing van de operatie. 

 

 
✓ Preventieve inzet MAC-er; 
✓ Informatie bijhouden, delen en archiveren in LJP; 
✓ Monitoring social media; 
✓ Gebruik maken van intelligence zoals scan-eagle, body-cam en Whatsapp. 
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4. Aandachtspunten 
De peer reviewteams hebben naast de hierboven genoemde goede werkwijzen ook 

aandachtspunten benoemd, die opgepakt kunnen worden om te kunnen verbeteren of om 

verder te professionaliseren. De aandachtspunten zijn in principe specifiek gericht op het 

betreffende evenement, maar er zijn eveneens een aantal aandachtspunten die bij meerdere 

evenementen naar voren komen. Deze worden hieronder beschreven aan de hand van de 

thema’s voorbereiding, sturing, afstemming en samenwerking met partners, crowd 

management, handhaving en opsporing en intelligence. 

 

4.1.  Voorbereiding evenement 
Er valt nog winst te behalen met het uitwerken van scenario’s. Bij een aantal evenementen is 

gebleken dan men onvoldoende geprepareerd was op opschalingsscenario’s en dat er geen 

noodplan beschikbaar was. Doordat scenario’s onvoldoende uitgewerkt en 

geoperationaliseerd waren, was er onvoldoende handelingsperspectief geweest op het 

moment dat er bijvoorbeeld 2 doelgroepen elkaar zouden ‘treffen’, bij een terreur aanslag of 

wanneer er een bom aangetroffen zou worden. Onvoldoende handelingsperspectief leidt tot 

een afwachtende mindset van medewerkers. 

 

De beleidsuitgangspunten ten behoeve van een van de evenementen zijn in de 

voorbereiding uitgewerkt door de bovenlaag, maar er was geen vertaling gemaakt naar 

concreet handelingsperspectief voor de collega’s in de uitvoering. Dat heeft gevolgen voor 

de scherpte en alertheid in de uitvoering van de taak. Het uitgangspunt dat het evenement 

vooral een feest moet zijn en de politie een terughoudende rol moet spelen (wat regelmatig 

bij evenementen uitgangspunt is) vormt een risico voor wat betreft het op scherp zetten van 

collega’s. Hier dient dan ook over na gedacht te worden hoe hier mee om te gaan. 

 

Een enkele keer is gebleken dat de inhoudelijke afstemming tussen de deeldraaiboeken 

beter had gekund en dat er bij een ander evenement in de preparatiefase meer 

samenwerking tussen de taakcommandanten had mogen plaatsvinden. 

 

 

✓ Scenario’s beter uitwerken en operationaliseren; 

✓ Beleidsuitgangspunten vertalen naar handelingsperspectief, houdt collega’s scherp 

en alert; 

✓ Deeldraaiboeken inhoudelijk afstemmen; 

✓ Samenwerking tussen taakcommandanten in preparatiefase. 

 

 

4.2.  Sturing 

De briefing is een belangrijk moment waarin sturing gegeven kan worden door 

leidinggevenden. De aandacht wordt gevraagd om dit moment zo goed mogelijk invulling te 

geven en te benutten. Afgevraagd moet worden waarom je een briefing houdt en voor wie en 

wat betekent dit voor de inhoud? Naast een centrale briefing zouden ook deelbriefings  

gehouden moeten worden. Dit gebeurd lang niet altijd. Houdt tevens de briefingstijd 

gescheiden van de tijd voor de operationele voorbereiding door hier apart tijd voor in te 

plannen. 

 

Gebleken is dat in het land allerlei tussenvormen van SGBO structuren uitgeprobeerd 

worden en dat er met aansturing op districtsniveau of teamniveau geëxperimenteerd wordt. 

In vele gevallen is dit succesvol, maar ook bij de aansturing in deze tussenvormen zijn een 

aantal aandachtspunten geconstateerd: 
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Geconcludeerd kan worden dat bij een van de gereviewde evenementen de participatie op 

tactisch niveau van stafleden Politie/KMAR binnen de SGBO en functionarissen van 

Defensie op het gebied van Informatie inwinning, een belangrijke bijdrage geleverd hebben 

aan een goede gestroomlijnde samenwerking. Echter door de bijzondere positie die het 

lokale veiligheidsteam (VT)  innam, ontstond er onduidelijkheid in de aansturing van 

operationele eenheden ten aanzien van de processen ordehandhaving en mobiliteit. 

De normaliter gehanteerde aansturingslijn vanuit de SGBO in casu HOHA en HMOB via de 

OC naar de taakcommandanten, werd nu deels via het VT geleid, hetgeen afwijkt van de 

formeel in de regeling SGBO vastgestelde aansturingslijn. Daarnaast vervult het VT op 

beleidsmatig en operationeel niveau als het ware een dubbel. In acute crisissituaties kan dit 

een contra-productief effect hebben op de bestrijding van het incident. 

 

Geadviseerd wordt om bij aansturing op team/districtsniveau in ieder geval een professionele 

informatieorganisatie onder leiding van een HIN SGBO in te richten en operationeel te 

hebben. Zeker bij de evenementen die impact kunnen hebben en gelet op de actuele 

dreigingssituatie van vandaag de dag. 

 

Tijdens meerdere evenementen mengde de SGBO (of lid) zich in de operatie, door 

bijvoorbeeld op het evenemententerrein te gaan kijken. Er wordt nadruk gelegd op het 

belang voor de SGBO om uit de operatie te blijven. Hun aanwezigheid kan van invloed zijn 

op de vrijheid van handelen van de operationeel commandant en dat kan verwarrend zijn op 

meerdere vlakken, onder andere over hoe de sturingslijn loopt en waar issues geadresseerd 

moeten worden. Bij een ander evenement, werden er juist informele sturingslijnen 

geconstateerd tussen het DGBO en de operatie waardoor de SGBO in enkele gevallen leek 

te worden overruled. Duidelijkheid wie waar over gaat en mandaat over heeft, blijft in welke 

aansturingsvorm dan ook cruciaal. 

 

Bij een aantal evenementen bevond de locatie van het SGBO, het COPI, het VT en/of de 

operationele aansturing zich vanaf het evenemententerrein of in het brongebied van het 

evenement. Dit herbergt het potentiële risico dat in geval van stroomuitval of een eventuele 

ontruiming of andere calamiteit de aansturing wegvalt en de SGBO of andere vorm van 

aansturing meegaat in de hectiek. 

 

Een aantal evenementen zijn ondersteund door Defensie. Vanuit formele overheidsrelaties 

zou de organisatiestructuur opnieuw bekeken moeten worden. Dit in verband met de huidige 

tijdgeest en in verband met de voortdurende dreiging van aanslagen. Daarnaast speelt mee 

dat bij een dergelijk evenement defensieonderdelen ook een operationele rol gaan spelen. 

Hier zou rekening mee gehouden moeten worden in de structuur en in regelingen. Onderdeel 

hiervan is ook de mogelijkheid dat (bestuurlijke) verantwoording moet worden afgelegd, 

indien naast de politie ook defensieonderdelen gaan handelen. Hier zouden formele 

afspraken over moeten worden gemaakt, inclusief met de organisatie en met defensie.  

 

✓ Houdt naast centrale briefing ook deelbriefings en benut deze goed; 

✓ Experimenteren met tussenvormen van aansturing is goed, maar zorg voor 

duidelijkheid wat betreft de aansturingslijn en mandaat; 

✓ Houdt SGBO en operatie gescheiden; 

✓ Vestig de aansturing niet in het brongebied van het evenement in verband met 

mogelijke calamiteiten en hectiek; 

✓ De organisatiestructuur zou opnieuw bekeken moeten worden indien Defensie 

ondersteuning biedt aan de politie. 
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4.3. Afstemming en samenwerking met partners 

Een gevaar van sterke lokale verankering van een evenement is dat dit ten kosten kan gaan 

van de samenwerking met regionale diensten en de landelijke eenheid, waardoor intelligence 

en expertise van deze partners onbenut blijven. 

 

Bij een van de evenementen is de indruk verkregen dat de politie een sterk richtinggevende 

rol pakte in de voorbereiding, maar gelijktijdig de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 

het evenement bij de organisatie neerlegde. Hierdoor werden tegenstrijdige signalen 

afgegeven wat wellicht bij de organisatie tot verwarring heeft geleid. Dit resulteerde in 

moeizame discussies over de verschillende belangen die speelden. Geadviseerd wordt om 

in de toekomst meer op de relatie te investeren, duidelijk te maken wie op welk gebied de 

verantwoordelijkheid heeft en waar men elkaar op andere vlakken kan adviseren en 

ondersteunen om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen.  

 

In een aantal gevallen kon de afstemming tussen de politie en de beveiliging, van 

bijvoorbeeld een podium, beter. Bij een paar evenementen waren er gaten in het 

toegangsregime in de binnenste ring rond de te beveiligen VIP’s, waarvoor privaat/defensie 

verantwoordelijk was. Professionaliteit en afstemming  is erg belangrijk in deze, want de 

politie moet hier met persoonsbeveiliging en buitenringen op kunnen rekenen. Het is tevens 

belangrijk dat de beveiliging voldoende bekend is met en kennis heeft van het terrein dat zij 

moet bewaken. 

 

De samenwerking tussen politie en Kmar is zoals eerder beschreven een goede werkwijze 

gebleken en moet ook zeker in stand blijven. Maar de twee onderdelen moeten wel formeel 

en juridisch juist ondervangen worden. Tijdens een van de gereviewde evenementen had de 

Kmar verschillende taken, al dan niet in samenwerking met de politie. Voor een aantal van 

deze taken is officiële bijstand verleend, zoals onder andere dynamische wegblokkades en 

het explosieven-honden-team. Echter, er zijn ook een aantal taken van de Kmar die formeel 

vallen onder verantwoordelijkheid van de politie of de organisatie van het evenement. 

Samenwerking met betrekking tot crowd control is echter wel mogelijk als er een officiële 

bijstand-uitvraag gedaan wordt voor de KMAR, zodat zij onder bevel van de politie vallen. 

 

Duidelijkheid en eenduidigheid wat betreft de rollen en taken van politie en 

samenwerkingspartners blijven een punt van aandacht. Het is belangrijk om te weten wie 

waar voor verantwoordelijk is en dat men hier hetzelfde beeld bij heeft en dezelfde termen 

gebruikt. Het hanteren van veiligheidsringen en aanbrengen van sectoren in een te klein 

gebied leidt tot versnippering en taakonduidelijkheid onder de partners en politie. Relatief (te) 

kleine deeltaken kunnen ook leiden tot naar elkaar wijzen en onduidelijkheden net betrekking 

tot verantwoordelijkheden. 

  

 

 

✓ Zorg voor duidelijke en eenduidige rollen en taken en zorg voor afstemming met de 

betreffende partners; 

✓ Samenwerking met Kmar ten behoeve van crowd control door middel van een 

officiële bijstand-uitvraag; 

✓ Aanbrengen van sectoren in te klein gebied leidt tot versnippering en 

taakonduidelijkheid. 

 



  12 
 

4.4.  Crowd management, handhaving en opsporing  

Er mag meer aandacht komen voor de routes op en rondom het evenemententerrein. Bij een 

van de evenementen raakten de toe- en afvoer wegen verstopt. Aangeraden wordt om 

gebruik  te maken van ‘fast-lanes’. Bij een ander evenement zorgde het gelijktijdig sluiten 

van de podia voor stagnering van de doorstroomroutes. Er kan irritatie bij het publiek 

voorkomen worden als de doorstroom van de routes gewaarborgd blijft, de in- en uitstroom 

van publiek en verkeer gescheiden blijft en de routes vrij zijn van moeilijk te passeren 

obstakels. Bezoekersstromen kunnen beter gereguleerd worden, door bijvoorbeeld 

verkeersregelaars, toezicht van gemeente of door beveiligers in te zetten. 

 

De ME bleek bij een aantal evenementen massaal aanwezig te zijn geweest. Er werd in een 

aantal gevallen relatief weinig afgeschaald. Hierdoor liet de politie zo nu en dan twee 

gezichten zien. Ook was er dan geen uniformiteit in bejegening. Bij een enkele ME-eenheid 

die buiten de eigen eenheid optrad, werd een hardnekkig fenomeen waargenomen, wat 

vaker in het land aan de orde is; Namelijk de neiging om “over-repressief” gedrag te willen 

vertonen, strijdig met het basisuitgangspunt van het tactisch concept. Vermoedelijk brengt 

het buiten de eigen eenheid vertoeven een minder betrokken houding en 

verantwoordelijkheidsgevoel bij het vastgestelde tactisch concept met zich mee. Hoewel 

incidenteel waargenomen, kan dit een groot afbreukrisico zijn. 

 

De volgende opmerking is tekenend: “Op het moment, dat ze een ME-pak aandoen, 

verandert de mind-set en lijkt een goed vervolg op een aanhouding minder belangrijk”. In de 

gehouden gesprekken tijdens de peer reviews wordt benoemd, dat de ME “als vijand” wordt 

gezien van de recherche vanwege het slecht of niet invullen en afhandelen van de 

aanhoudingskaarten. Dit zou dan ook verbeterd moeten worden. 

 

Bij een aantal evenementen is gebleken dat monitoring van overcrowding wel wordt gedaan 

door de organisatie maar dat daar niemand van de politie bij aanwezig is. Men is van mening 

dat je als politie niet afhankelijk mag zijn van de ogen van de organisatie. Het heeft daarom 

de voorkeur dat er ook een politiemedewerker (mee) de camerabeelden uitkijkt.  

 

Een aantal evenementen zijn bezocht door hoogwaardigheidsbekleders. 

Opvallend was dat er geen politiemensen, van binnen naar buiten (het publiek) spottend, 

gepositioneerd waren, maar van achter of tussen het publiek. Bovendien werd geconstateerd 

dat te veel ogen, zeker bij het vertrek van de stoet, gericht waren op de 

hoogwaardigheidsbekleders in plaats van op het publiek en de omliggende straten. Men is 

opgevallen dat het niveau van eenduidige scherpte bij kwaliteitsgroepen hoger is, dan bij 

openbare orde-eenheden en mobiliteit. Daar ziet men meer individuele verschillen. 

 

 

 

✓ Zorg voor goede toe- en afvoer wegen en dat bezoekersstromen gereguleerd 

worden; 

✓ Op tijd afschalen; 

✓ Spotten van binnen naar buiten( het publiek) en ogen op publiek en straten ipv op 

hoogwaardigheidsbekleders. 
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4.5.  Intelligence 

De (social) media en andere communicatie middelen kunnen nog meer aangewend worden 

om gewenst gedrag bij het publiek te bewerkstelligen. Het publiek kan worden beïnvloed 

door hen bijvoorbeeld op andere (minder drukke) feestlocaties of andere routes te wijzen. 

Door het publiek te informeren over wat er aan de hand is of waarom een bepaalde 

maatregel getroffen is, ontstaat meer begrip bij het publiek waardoor zij sneller geneigd is 

haar medewerking te verlenen.  

 

Daarnaast communiceren politiemedewerkers zelf natuurlijk ook met het publiek op straat. 

Men zou zich kunnen afvragen: “Je bent aanwezig, maar ben je ook aanspreekbaar?” en “Ga 

je ook actief op zoek naar (context) informatie?” De conclusie luidt dat wederkerigheid en 

interactie niet altijd werden gestimuleerd. Een gevolg is dat de aanpak een scherpte mist in 

het halen en brengen van informatie. De kansen zitten dan ook in de zaken die proactief 

voorspeld kunnen worden en waarop geanticipeerd kan worden. 

 

Goede communicatie binnen de eigen politieorganisatie is ook erg belangrijk. Goede 

verbindingen zijn hierin cruciaal. Het is opgevallen dat er vaak erg veel medewerkers op één 

gespreksgroep zitten. Hierdoor vindt er zeer veel berichtenverkeer plaats op een 

gespreksgroep, waardoor deze erg druk wordt. Het merendeel van het berichtenverkeer is 

irrelevant voor de taakuitvoering van de medewerkers op de gespreksgroep. Dit wordt als 

storend ervaren. De ME werkte tijdens een van de gereviewde evenementen ook 

grotendeels op één gespreksgroep. De verbindingen werden tevens niet benut om eenheden 

te plotten zodat een overzichtssituatie kon worden gecreëerd. Hierdoor heeft men geen 

overzicht over de beschikbare eenheden en de precieze locatie van deze eenheden. Bij een 

aantal evenementen vraagt men zich af of in een crisissituatie, met de gekozen structuur van 

de verbindingen, mogelijk het risico gelopen zou zijn van een onwerkbare situatie.  

 

 

 
✓ (social) media, communicatiemiddelen , maar ook “warme’’ communicatie inzetten 

om gewenst gedrag van publiek te bewerkstelligen;  
✓ Zorg voor goede verbindingen en voldoende gespreksgroepen. 

 

 
  



  14 
 

5. Conclusies 
 
Alle 11 de evenementen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In de basis lijkt 

het public ordermanagement in Nederland op niveau, waarbij er op onderdelen nog 

verbeteringen te maken zijn. 

Rondom de thema’s: voorbereiding, sturing, afstemming en samenwerking met partners, 

crowd management, handhaving en opsporing en intelligence zijn zowel goede werkwijzen, 

als aandachtspunten gesignaleerd door de peer reviewteams. Deze punten komen 

grotendeels overeen met de aandachtspunten die in 2015 in de peer reviews naar voren 

kwamen (zie bijlage 2). Accenten verschillen, sommige aandachtspunten zijn nieuw met 

uiteraard de dreiging van terreur als kenmerkende omstandigheid in deze ronde peer 

reviews. Hieronder volgt een korte samenvatting van de meest relevante aandachtspunten.  

Het is van belang om scenario’s, beleids- en tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel 

goed vast te leggen in een multidisciplinair draaiboek en deze te operationaliseren zodat 

frontline medewerkers handelingsperspectief krijgen. Dit voorkomt een afwachtende houding 

bij de medewerker op straat en bevordert alertheid en scherpte van de medewerker. 

In 2015 werd waargenomen dat er steeds vaker en beter conform de SGBO structuur 

gewerkt werd. In deze reeks peer reviews is echter de trend waargenomen dat er steeds 

meer geëxperimenteerd wordt op district- en teamniveau zonder SGBO aansturing. Dit is in 

vele gevallen succesvol geweest. Experimenteren met tussenvormen van aansturing is 

goed, als er maar duidelijkheid is wat betreft de aansturingslijn en mandaat.  

Het aandachtspunt om als overheid niet in een afhankelijkheidspositie te komen ten opzichte 

van een evenementenorganisatie en om de verantwoordelijkheden van de diverse partners 

beter inzichtelijk te maken, komt in de peer reviews van 2016 wederom naar voren. De 

samenwerking met de Kmar is nieuw in deze peer review reeks. Indien de samenwerking 

met de Kmar betrekking heeft op crowd control, dan is het wenselijk om een officiële 

bijstand-uitvraag te doen voor de KMAR, zodat zij onder bevel van de politie vallen.  

 

Naast een groot aantal goede werkwijzen op het gebied van crowd management, 

handhaving en opsporing, blijft zo ook in 2016 het aandachtspunt bestaan dat crowd 

management per definitie een multidisciplinair en publiek‐privaat proces is en dat het besef 

bij een deel van de politiemedewerkers nog wel eens ontbreekt over het belang en de 

effecten van crowd management. Bijvoorbeeld het managen van de bezoekersstromen en 

juiste bejegening en uitstraling naar het publiek toe kunnen van grote invloed zijn op een 

evenement. 

 

Op het gebied van communicatie kan er nog winst behaald worden. Bijvoorbeeld (social) 
media en andere communicatie middelen kunnen nog meer aangewend worden om gewenst 
gedrag bij het publiek te bewerkstelligen. In hoeverre ben je als politie op straat benaderbaar 
voor het publiek? Daarentegen is goede interne communicatie ook cruciaal. Zo vraagt het 
werken met grote groepen medewerkers op een gespreksgroep de aandacht, omdat 
gebleken is dat dit voor veel ruis op de lijn zorgt en het de vraag is hoe en of er 
communicatie mogelijk is wanneer zich een crisissituatie voor doet. 
 
Burgers op straat gaven aan dat de zichtbare aanwezigheid van de politie "wel een veilig 

gevoel gaf", waarbij zij de noodzaak herkenden van "meer politie", gezien de toegenomen 

terreurdreiging. Met de dreiging van terreur anno 2016 is de druk op de politie vanuit de 

burger, de media en het bestuur groot.  
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Over het algemeen zijn in de algemeen draaiboeken diverse scenario’s en maatregelen 

benoemd en uitgewerkt, zoals terreurdreiging, aanslag bommelding en verdacht pakketje. 

Het handelingsperspectief CTER ontbreekt nog wel eens. Op dit punt zijn grote verschillen te 

zien tussen de evenementen. De frontline medewerkers en partners op straat zijn niet altijd 

goed op de hoogte wat zij in een dergelijke situatie zouden moeten doen. Zowel op 

strategisch-, tactisch niveau, als in de operatiën constateert men alertheid voor afwijkende 

omstandigheden. Dit blijkt onder andere uit de wijze waarop de explosievenverkenning 

georganiseerd is, het benoemen van CTER in de briefing, het via de verbindingen onder de 

aandacht brengen dat er specifiek gelet moet worden op onbeheerde tassen en rugzakken 

en de meldingen die gemaakt worden vanuit de frontline over gespotte "afwijkend uitziende" 

personen. Er is bij terreurscenario’s uiteraard een grens aan wat er voorbereid kan worden. 

Echter bij een aantal evenementen kan men zich afvragen of er bij een daadwerkelijke 

aanslag een gecoördineerde inzet of aanpak tot stand zou zijn gebracht. 

 

 

  



  16 
 

Deel 2. Reactie Lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing 
 

6. Aanbevelingen 
Uiteraard is iedere goede werkwijze die is geïdentificeerd tijdens de peer reviews en die als 
breed toepasbaar is vermeld in deze rapportage feitelijk een aanbeveling. In de rapportage 
over de peer reviews uit 2015 staan een aantal aanbevelingen gedaan, die nog steeds 
actueel blijken te zijn op basis van de in 2016 gehouden peer reviews. Hieronder worden de 
relevante aanbevelingen herhaald en waar van toepassing aangevuld. 
 
Algemeen 
Uitgangspunt van de aanbevelingen blijft om evenementen niet te behandelen als potentiele 
crises of inzet te bepalen op grond van worst case scenario´s, maar maatregelen te nemen 
die het ordelijk verloop bevorderen. Dynamisch en geïntegreerd risicomanagement in alle 
fasen van voorbereiding en uitvoering hoort daarbij vanzelfsprekend te zijn. 
 
Eenduidigheid 
Creëer landelijke eenduidigheid met betrekking tot de wijze waarop de politie invulling geeft 
aan haar rol bij evenementen en aan crowd management. In de nieuwe reeks peer reviews 
zijn slechts twee dance evenementen met een gesloten evenemententerrein en een private 
organisator met eigen beveiliging aan de orde geweest. De politie heeft de 
evenemententerreinen niet betreden. Op grond van de nieuwe serie peer reviews is de 
aanbeveling om op evenementen met gesloten terrein en een private organisator de politie 
niet in te zetten voor ordehandhaving op het terrein. Dit bespaart een hoop capaciteit van de 
politie. Zet een aantal collega’s in burger op het evenemententerrein in met de taak om 
informatie te verzamelen in het kader van crowd management, om beveiligers te coachen en 
voor het spotten van criminele dealers.  
 
Voorbereiding 
Besteed meer aandacht aan de kwaliteit van risicomanagement, de kwaliteit van briefings, 
de betrokkenheid van opsporing in de voorbereiding en maak vaker gebruik van tabletop 
exercities bij de planning en operationele voorbereiding. Besteed in de voorbereiding meer 
aandacht aan het multidisciplinair afstemmen en operationaliseren van de beleids‐ en 
tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel. Zorg dat naast het realistisch scenario er ook 
een inzetscenario beschreven is en beoefen deze ook (multidisciplinair). In 2016 is de 
dreiging van terreur een veel besproken onderwerp geweest in de voorbereiding. Het is de 
kunst om nuchter te blijven en van een realistisch scenario uit te blijven gaan, zodat het 
nationale terrorisme dreigingsniveau geen allesoverheersend thema wordt ten koste van 
andere, meer waarschijnlijke scenario’s. Het is tevens aan te bevelen om een 
handelingsperspectief CTER te beschrijven en op te nemen in het draaiboek. 
 
Op‐ en afschaling 

• Organiseer dat – bij een keuze voor een SGBO ‐ lokaal geïntegreerd wordt in SGBO, 
of – in het geval dat niet voor een SGBO gekozen wordt – het SGBO betrokken wordt 
in de voorbereiding, zodat bij eventuele opschaling een soepele overgang mogelijk is. 
Geadviseerd wordt om bij aansturing op team/districtsniveau in ieder geval een 
professionele informatieorganisatie onder leiding van een HIN SGBO in te richten en 
operationeel te hebben. 

• Waarborg in gevallen dat de primaire veiligheid van het evenement volledig onder de 
verantwoordelijkheid van een private organisator valt, dat in ieder geval het 
intelligenceproces doorlopend operationeel is ten behoeve van eventuele opschaling. 
Omtrent deze aanbeveling wordt in 2016 een positieve trend waargenomen. De 
private organisatoren worden steeds professioneler en doen steeds meer ervaring op 
met de vaak jaarlijks terugkerende evenementen. De samenwerking tussen de politie 
en de organisatoren lijkt steeds meer vorm te krijgen. 
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Kennisuitwisseling en leren in de praktijk  
De continuering van de peer reviews (en ook de toenemende toepassing van 

kennismobilisaties) in het afgelopen jaar laat zien dat kennisuitwisseling en leren in de 

praktijk serieus genomen worden. Het blijft belangrijk hier mee door te gaan en deze en 

andere vormen van praktijkleren te borgen in de praktijk en in opleidingen. De volgende 

aanbevelingen blijven ook in 2016 van toepassing: 

• Zorg dat in de diverse vormen van kennisuitwisseling ook studenten, docenten en 

externe partners zoals Ambtenaren Openbare orde & Veiligheid van gemeenten of 

private evenementenorganisatoren kunnen participeren; 

 

• Evenementen coördinatoren en commandanten die verantwoordelijk zijn voor  

crowd management dienen te beschikken over evenementenkennis en kennis van  

crowd management op tenminste HBO niveau; 

 

• Organiseer jaarlijks expertbijeenkomsten mbt nieuwe ontwikkelingen, evaluaties, rode  

draden peer reviews, specifieke ontwikkelingen (toolkit crowd management) onder   

verantwoordelijkheid hoofden CCB. 

 

Inmiddels zijn een aantal positieve trends op dit gebied waar te nemen: 

• Er zijn steeds meer mensen uit de eenheden die opleidingen volgen met betrekking 

tot crowd management; 

 

• Er worden regelmatig expertbijeenkomsten met betrekking tot evenementen 

georganiseerd; 

 

• En er hebben een aantal kennismobilisaties gerelateerd aan evenementen 

plaatsgevonden. 
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Bijlage 1:  Korte beschrijving van de in 2016 gereviewde   

  evenementen 

 

KNVB Bekerfinale 

Algemeen  

Op zondag 24 april 2016 is om 18.00 uur in stadion De Kuip de finale van de KNVB-beker 

tussen Feyenoord en FC Utrecht gespeeld. In totaal waren hierbij 46.500 toeschouwers 

aanwezig. Daarnaast zullen een groot aantal Feyenoordsupporters die niet in het bezit zijn 

van een toegangskaart, de wedstrijd op andere locaties volgen. 

 

Politie  

Onder leiding van de SGBO draait in het district Rotterdam Zuid een districtelijke staf 

grootschalig en bijzonder optreden (DGBO) en in district Rotterdam Stad is een OC regeling 

van kracht. Naast bovengenoemd SGBO is in de eenheid Midden-Nederland ook een SGBO 

actief. Dit SGBO is ingesteld om zorg te dragen voor ‘veilig en ordentelijk verloop van de 

vervoersbewegingen van en naar Rotterdam, en een feestelijk en veilig verloop van een 

eventuele huldiging in Utrecht’.  Gezamenlijk zijn er tijdens het evenement drie 

aansturingslijnen te onderscheiden, namelijk: de SGBO Rotterdam, het DGBO stadion en de 

SGBO Utrecht. Daarnaast zijn er ongeveer 750 politiemedewerkers ingezet tijdens de KNVB 

bekerfinale. 

 

Bestuurlijk  

De driehoek is ten tijde van het evenement informeel betrokken geweest. Verschillende 

leden van de driehoek hebben gedurende de KNVB bekerfinale overlegrondes van de SGBO 

bijgewoond. 

 

Ajax – Standard Luik 

Algemeen  

Op 29 september 2016 om 19:00 uur werd de UEFA Europa League wedstrijd AFC Ajax – 

Standard Luik gespeeld. In 2000 troffen beiden clubs elkaar in een vriendschappelijk duel in 

Luik en deze wedstrijd werd ontsierd door rellen zowel tijdens, als na de wedstrijd. In 2014 

was de wedstrijd Feyenoord- Standard Luik, waarbij eveneens forse rellen zijn geweest, in 

Rotterdam en Luik. Voorafgaand aan de wedstrijd werd dan ook rekening gehouden met 

grote risico’s op verstoring van de openbare orde. Supporters van Standard Luik werden 

vanaf Hazeldonk met bussen vervoerd naar Amsterdam. Vanuit de bussen werden de 

supporters ingesloten overgebracht naar de ingang van het stadion. Na de wedstrijd werden 

de supporters van Standard Luik ingesloten teruggebracht naar de bussen om rechtstreeks 

terug te keren naar Luik. Vanuit Standard Luik zijn stewards met de supporters en vanuit de 

Amsterdamse politie was er samenwerking met de Belgische politie. 

 

Politie  

De organisatie van de politie voor de wedstrijd was ingericht op basis van het Grootschalig 

en Bijzonder Optreden (het knoppenmodel GBO) en stond onder leiding van de algemeen 

commandant. Er is bijstand verleend door andere eenheden, waardoor er binnen de ME op 

locatie samengesteld werd gewerkt. In het stadion werd een stadioncommandant ingezet. 
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Bestuur  

Voor de uitvoering was gekozen voor een z.g. subdriehoek met de AC, een AOV-

medewerker en een OvJ in het stadion; de driehoek zelf was op afstand bereikbaar. Een 

security-manager van de Arena was bij overleggen aanwezig. 

 

538 Koningsdag Breda 

Algemeen  

In Breda vinden gedurende Koningsdag drie verschillende evenementen plaats, verspreid 

over de binnenstad (binnen singelring). Het grootste evenement is. 538•Koningsdag. Het is 

een groot muziekfestijn met 27 verschillende muzikale acts. Er is plaats voor 40.000 

bezoekers. Het is een besloten evenement, wat wil zeggen dat het alleen te betreden is met 

een geldig toegangsbewijs. Het terrein wordt beveiligd door beveiligingsbedrijf TSC Crowd 

Management.Het tweede evenement vindt plaats in de binnenstad. De gehele binnenstad is 

aangewezen als evenemententerrein. De horeca is de gehele dag open. Verspreid over dit 

terrein zijn meerdere podia met diverse artiesten. Op Koningsdag zelf worden er 35.000 

bezoekers verwacht. De beveiliging is in handen van het BCX. Dit bedrijf is verantwoordelijk 

voor publieksveiligheid en crowd control in het binnenstadgebied. 

Het derde evenement is vrijmarkt in Park Valkenberg. In het park zelf mogen geen auto’s 

komen. Het uitladen moet aan de rand van het park gebeuren. De handhaving van de regels 

is in handen Stadstoezicht. 

 

Politie  

538•Koningsdag is geclassificeerd als een groot horeca evenement en derhalve als C-risico 

evenement gemarkeerd. Bij de voorgaande edities van het 538•festival is steeds gekozen 

voor een SGBO-structuur. Die structuur heeft men ditmaal losgelaten. Op verzoek van het 

Basisteam Markdal is gekozen om een Teamregeling in te richten. Dat betekent dat het 

evenement vanuit het Basisteam Markdal wordt georganiseerd en aangestuurd op 

Teamniveau. Het idee van de Teamregeling is in deze vorm nieuw en staat nergens formeel 

beschreven. 

 

De Teamchef is verantwoordelijk voor de coördinatie op zowel strategisch, tactisch als 

operationeel niveau. Hij maakt de vertaalslag van beleid op strategisch niveau naar tactisch 

en operationeel niveau en omgekeerd. De taakverantwoordelijken op tactisch en 

operationeel niveau worden door de Teamchef aangestuurd. De samenstelling van de 

regeling bestaat uit een Teamchef en een team van Taakcommandanten, conform de 

SGBO/OVD-P structuur. De taken van de Taakcommandanten, zijn onder andere 

ordehandhaving, mobiliteit, informatie, ondersteuning, opsporing, netwerken en 

communicatie. Geen van de ingezette Taakcommandanten is SGBOopgeleid/gecertificeerd. 

Een enkeling heeft wel ervaring als toegevoegd SGBO-staflid. 

Bij een (dreigende) GRIPsituatie zal de regeling door het SGBO naadloos worden 

overgenomen. Met het SGBO is tijdens de preparatie gezamenlijk opgetrokken en zijn 

werkafspraken gemaakt. Bij calamiteiten van enige omvang, waarbij opschaling noodzakelijk 

is, gaat de commando-overdracht via de DC naar de HOVD-P en via deze naar de AC van 

het SGBO. 

 

Coördinatieteam 

Er is een Coördinatieteam (CT) dat wordt voorgezeten door de evenementen coördinator van 

de Gemeente Breda met mandaat van de Burgemeester. Het CT werkt vanuit het 

gemeentehuis en bestaat verder uit een vertegenwoordiging van de gemeente Breda 

(vergunningen, mobiliteit), politie (operationeel expert evenementen), GHOR, Brandweer, 
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Organisatie van het evenement 538, organisatie Vrijmarkt en BCX voor de organisatie van 

de binnenstad. 

 

Delfsail 

Algemeen  

Delfsail is een gratis toegankelijk nautisch evenement. Delfsail begint op woensdag 29 juni in 

de Eemshaven en wordt op donderdag 30 juni in Delfzijl vervolgd met de Parade of Sail (Sail 

In). Vele buitenlandse Windjammers, een vloot van Nederlandse Tall Ships en ook 

traditionele zeilschepen zullen dan de haven van Delfzijl binnenlopen. De daarop volgende 

vier dagen zullen de schepen te bezichtigen zijn, tot zondag 3 juli wanneer de schepen weer 

zullen uitvaren. Op diverse locaties op het haventerrein en de binnenstad van Delfzijl worden 

evenementen georganiseerd. Er zullen ook artiesten optreden waar veel mensen op af zullen 

komen. Naar schatting zullen 600.000 bezoekers het evenement bezoeken. 

 

Politie  

De lokale driehoek bepaalt de kaders waarbinnen de politie in het betreffende geografische 

gebied optreedt. De lokale chef van het betrokken basisteam is het primaire aanspreekpunt 

van het bestuur ten aanzien van het politieoptreden in de betrokken gemeente. De lokale 

politiechef zit namens de politie in de driehoek. De politie kiest voor de interne 

organisatievorm van een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). De SGBO werkt 

in opdracht van de lokale chef van het betrokken basisteam. Het SGBO wordt echter pas 

geactiveerd als de opschaling of inzet dit vraagt. Indien dit niet aan de orde is ligt de 

uitvoering van politie maatregelen lokaal en wordt afgestemd in het Multidisciplinair 

Veiligheidsteam (MVT). Het multidisciplinair werken vanuit een MVT is naar analogie van 

een beproefd concept tijdens de TT in Assen. Indien het SGBO geactiveerd wordt werkt de 

locatiecommandant, namens de politie in het MVT, onder aansturing van het hoofd 

ordehandhaving van het SGBO. Inzet van de Mobiele Eenheid (ME) geschiedt uitsluitend na 

opdracht van de Algemeen Commandant (AC) van de SGBO, die dat zo mogelijk vooraf en 

anders zo spoedig mogelijk met de burgemeester van de gemeente waar de inzet van de ME 

wordt overwogen, afstemt.  

Gezien het actuele dreigingsniveau betreffende terrorisme is een Rapid Respons Team 

(RRT) van de Dienst Specialistische Interventie (DSI) van de politie Nederland in Groningen 

aanwezig.  

 

The Passion 

Algemeen  

The Passion wordt sinds 2011 op Witte Donderdag in Nederland gehouden, elk jaar op een 

andere locatie. Het heeft een modern en gepopulariseerd muzikaal-bijbels programma, 

bestaande uit een processie met een verlicht kruis van ongeveer 2 kilometer door straten 

van een binnenstad, eindigend op een tijdelijk ingericht en vrij toegankelijk terrein in de 

publieke ruimte in het stadscentrum. Het wordt rechtstreeks op TV uitgezonden, gespeeld 

door bekende Nederlanders en inmiddels wordt het evenement door zo’n 20.000 mensen 

bezocht. Delen van het programma zijn vooraf opgenomen in herkenbare, lokale decors. Het 

evenement verloopt doorgaans ordelijk. Het wordt georganiseerd door Eye2Ey Media, die 

zich bedient van een professionele en ervaren evenementen- en beveiligingsorganisatie; 

Loc7000 en The Security Company.  
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Politie 

In de eenheid Midden-Nederland is gekozen een dergelijk evenement op districtelijk- en  

teamniveau voor te bereiden en aan te sturen, om teamcompetenties verder te ontwikkelen.  

Vanzelfsprekend is er gekeken naar de extra investering n.a.v. de recente aanslag in België.  

Het DGBO is ingericht en heeft zich voorbereid langs de processen, “als ware het een 

SGBO”.  

 

Bestuur  

Het evenement wordt bij uitstek gebruikt voor citymarketing en public relations, een 

belangrijke reden voor gemeenten om de naamsbekendheid van de stad te vergroten en 

positief te beïnvloeden. 

Daardoor kan de balans met veiligheidsaspecten onder druk komen te staan. Het peer 

review team heeft hier v.w.b. Amersfoort niet de indruk gehad. 

En het is ook niet omgeslagen naar overreactie n.a.v. de recente terroristische aanslag in 

Brussel. In nauw overleg met de centrale overheidsdiensten en bestuur is men, ondanks de 

vanzelfsprekende druk van de media en de publieke opinie, eendrachtig op het nuchtere 

standpunt blijven staan, dat er specifiek op The Passion geen aanleiding is de plannen te 

wijzigen; in de scenario’s was men voorbereid en hoefde men niet op te schalen. Wel is 

natuurlijk de alertie en paraatheid van interventie-eenheden richting dit eerstvolgende grote 

evenement in Nederland geïntensiveerd. 

 

Koningsdag Zwolle 

Algemeen  

Dit jaar was de stad Zwolle verkozen voor de viering van Koningsdag en het bezoek van de 

Koninklijke familie. Om 11.00 uur arriveerde Koning Willem-Alexander en zijn familie in de 

Overijsselse hoofdstad. Het bezoek van de Koninklijke familie vond plaats in de binnenstad 

van Zwolle. De gehele route was in overeenstemming met het hekkenplan afgezet met 

dranghekken. Daarnaast waren er op belangrijke en strategische punten blokvoertuigen 

geplaatst, zodat voertuigen niet binnen de afgeperkte ruimte konden geraken. 

 

Politie  

Voor Koningsdag geldt het stelsel nationaal evenement en dient er volgens de NCTV-

handreiking in het betreffende gebied gewerkt te worden met veiligheidsringen. Voor iedere 

sector was er een sectorcommandant benoemd, die op zijn beurt viel onder de betreffende 

locatiecommandant CP, te weten HoHa-CP/HIN-CP/HBB-CP. Het geheel viel onder de 

verantwoordelijkheid vande SGBO-politie. Voor de uitvoering van de politietaken werd vanuit 

andere eenheden bijstand verleend aan de eenheid Oost-Nederland. Daarnaast werd er 

samengewerkt met specialistische diensten.  

 

Bestuur  

De gemeente Zwolle was de organisator van het nationaal evenement Koningsdag. Op 

bestuurlijk niveau betekende dit het functioneren van een gezagsvierhoek, waarbinnen de 

(loco-) burgemeester - OvJ - de directeur van de directie Bewaking, Beveiliging, 

Burgerluchtvaart (DB3) van de NCTV en districtschef district IJsselland vertegenwoordigd 

waren. Hieraan toegevoegd waren de adviseur Chef Militair Huis en de beleidsadviseurs 

gemeente. De burgemeester had, in overleg met de betrokken diensten, de bewuste keuze 

gemaakt voor een monodisciplinaire aansturingsstructuur van de operationele uitvoering.  
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Voor een veilig en ordentelijk verloop van het evenement had de burgemeester het gebied in 

en rondom de binnenstad van Zwolle als veiligheidsrisicogebied aangewezen, in 

overeenstemming met artikel 2:76 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en was er een 

afzonderlijke Koningsdagverordening vastgesteld. 

 

Pinkpop 

Algemeen  

Pinkpop, een popfestival, werd op 10, 11 en 12 juni 2016 voor de 47ste keer georganiseerd, 

op het festivalterrein van Megaland in Landgraaf. De maatregelen om het gehele evenement 

zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn in multidisciplinair verband voorbereid en uitgevoerd. 

De partners in dit verband zijn: de organisatie Pinkpop, de brandweer en de GHOR van de 

veiligheidsregio Zuid-Limburg, het Openbaar Ministerie en de politie van de eenheid 

Limburg. De veiligheid op het festivalterrein Pinkpop en op de tijdelijke festivalcampings zijn 

primair een verantwoordelijkheid van de organisatie van Pinkpop. 

 

Pinkpop Control Center  

Meer en meer is er een nauwe samenwerking gewenst tussen publieke organisaties en 

private ondernemingen. Door de samenstelling van deze samenwerking rijst steeds vaker de 

verantwoordelijkheidsvraag ‘wie doet nu eigenlijk wat op welk moment?’ Voor een juiste 

beantwoording hiervan is er één eenvoudig principe en wel: duidelijke communicatie. Door 

dit gestructureerd vorm te geven en in de praktijk te brengen, worden vroegere bedreigingen 

nu juist kansen om zaken onder controle te houden. Deelnemers zijn: Coördinatoren en 

veiligheidscoördinatoren, productie / verbindingen, vision isp (camera’s), daylight 

(lichtkranten), TSC (The Security Company), social Media (monitoring), geluidsmetingen 

(Event Acoustics), politie, EHBO / GGD, brandweer en de gemeente. 

Aansluitend op het beleid uit de handreiking evenementen Zuid Limburg gaf de Regionale 

Multidisciplinaire Adviescommissie Evenementen (RMAE) een advies aan de gemeente 

Landgraaf met betrekking tot het C-evenement Pinkpop. Dit advies is tot stand gekomen 

samen met de lokale multidisciplinaire adviescommissie evenementen (LMAE) van de 

gemeente Landgraaf.  

 

Veteranen dag  

Algemeen  

Op zaterdag 25 juni 2016 vond de Nederlandse Veteranendag plaats in Den Haag. Dit 

jaarlijks terugkerende evenement draagt bij aan de maatschappelijke erkenning en 

waardering voor oude en jonge veteranen. De Nederlandse Veteranendag heeft een 

feestelijk karakter en bestaat uit verschillende activiteiten, te weten: een grote manifestatie 

op het Malieveld, een Besloten bijeenkomst Ridderzaal voor genodigden, de medaille 

uitreiking op het Binnenhof , Defilé op de Plaats met ‘Fly past’, en mogelijk zouden er nog 

demonstraties plaats kunnen vinden. 

 

Politie  

De organisatie van de politie voor de Nederlandse Veteranendag was ingericht conform het 

model ‘Grootschalig en Bijzonder Optreden’ (SGBO). Het betrof een SGBO+ structuur onder 

leiding en verantwoordelijkheid van een Algemeen Commandant (AC) Politie, in 

gezamenlijkheid met de AC Brandweer, AC GHOR, AC Bevolkingszorg en de OVR. Direct 

ondergeschikt aan de AC Politie waren de Hoofden Ordehandhaving(HoHa), Informatie (HIN, 
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Ondersteuning (HON), Opsporing (HOPS), Bewaken (HBB), Communicatie (HCom), 

Mobiliteit (HMob).  

 

Organisator  

Sinds 2005 wordt door de organisatie van de Nederlandse Veteranendag (NLVD), op de 

laatste zaterdag van juni, de Nederlandse Veteranendag in Den Haag georganiseerd. 

Daarnaast voert de NLVD een permanente publiciteitscampagne om de erkenning en 

waardering voor veteranen in Nederland te vergroten. De NLVD is primair verantwoordelijk 

voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van de Nederlandse 

Veteranendag. 

 

Sneekweek 

Algemeen  

De Sneekweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat gehouden wordt in en om Sneek.. 

De Sneekweek 2016 begint op vrijdag 5 augustus en duurt tot en met zondag 14 augustus. 

Overdag staat de Sneekweek vooral in het teken van de zeilwedstrijden die op het 

Sneekermeer worden gehouden. Daarnaast zijn verschillende activiteiten in en rondom 

Sneek gepland, zoals muziekoptredens op diverse podia in de binnenstad en een feesttent 

op het Starteiland dat enkele kilometers buiten het centrum van Sneek gelegen is. Op een 

plein in de binnenstad zal er een kermis zijn.  

 

Politie   

De verantwoordelijkheid voor het beleid en de gehele politie-inzet is belegd bij de Algemeen 

Commandant (AC). Deze onderhoudt tijdens het evenement ook het contact met het 

bevoegde gezag, de eenheidsleiding, het openbaar bestuur en het OM. De operationele 

aansturing valt onder de verantwoordelijkheid van de Operationeel Commandant 

(OpCo),welke ook het contact met de AC onderhoudt.  

Er is politie te water aanwezig voor de verkeersveiligheid en openbare orde op het water. 

Voor de feestelijkheden in de binnenstad is er sprake van een ruime inzet van politie-

eenheden te voet, per fiets en surveillancevoertuig.  

 

Organisator  

Wat de Sneekweek bijzonder maakt is dat het een meerdaags evenement betreft met 

meerdere organisatoren. De activiteiten zijn een combinatie van sport en muziek en vrij 

toegankelijk voor het publiek. De hoofdorganisatoren van het evenement zijn: de Koninklijke 

Watersportvereniging Sneek (KWS), de stichting Sneek Promotion (SP), en de 

horecaondernemers in de binnenstad (gecoördineerd door de stichting Uit in Sneek). Door 

de organisatoren wordt gebruik gemaakt van particuliere beveiligingsbedrijven.  

 

Bestuur  

De verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid ten tijde van het evenement ligt 

bij de burgemeester van Súdwest-Frysân, de strafrechtelijke aanpak valt onder de 

verantwoording van het Openbaar Ministerie (OM) en de operationele uitvoering vindt plaats 

door de gemeente, brandweer, politie en GHOR.  

De coördinatie van het evenement en de bijbehorende activiteiten is belegd bij de gemeente 

Súdwest-Fryslân. De specifieke rollen van een ieder zijn vastgelegd in de diverse 

draaiboeken van de gemeente en de afzonderlijke organisaties. 
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Luchtmachtdagen 

 

Algemeen  

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni vonden de Luchtmachtdagen plaats op de vliegbasis van 

Leeuwarden. Het programma bestond onder andere uit een static show met de F-35 Joint 

Strike Fighter, vliegshows en demonstraties met militaire vliegtuigen uit binnen- en 

buitenland. Onder publieke belangstelling werd daarbij op vrijdag eveneens het commando 

van de Luchtstrijdkrachten overgedragen. 

 

Politie  

Gedurende de Luchtmachtdagen werd gewerkt met een SGBO-structuur, VT, Regieteam, 

COPI 0- minuten en ROT. Vanuit de politieorganisatie bedroeg de personele inzet ongeveer 

127 functionarissen per dag. Na de aanslagen in Brussel en Parijs waren landelijke 

maatregelen in het kader van Contra Terrorisme van kracht. 

 

Organisator  

De organiserende partij was de Koninklijke Luchtmacht met in de lokale uitvoering een 

projectteam onder leiding van de Commandant vliegbasis met onder andere het Bureau 

Luchtmachtdagen (BLMD) van Defensie. Voor de beveiliging had het ministerie van Defensie 

additioneel de private beveiligingsorganisatie G4S-direct ingehuurd. Voor het regelen van de 

verkeersstroom en bezoekers die arriveerden op het station werden verkeersregelaars en 

BOA's ingezet. 

 

 

Four Freedom Awards 

 

Algemeen  

De Four Freedoms Awards is een jaarlijkse prijs voor personen die zich op een bijzonder 

wijze hebben ingezet voor het waarborgen van de vier vrijheden. Deze keer viel de eer te 

beurt aan de Duitse bondskanselier mevrouw Angela Merkel. De peer review richtte zich op 

de veiligheidsmaatregelen rond de programmaonderdelen van donderdag 21 april 2016 

tussen 09.00 en 15.00 uur. De focus lag op de aankomst, het verblijf en het vertrek van 

mevrouw Merkel, premier Rutte en de belangrijkste leden van het Koninklijk Huis in en 

rondom de abdij in het centrum. Tevens hebben de (potentiële) demonstratielocaties in het 

centrum van Middelburg de aandacht van het peer reviewteam 

 

Politie  

Voor het coördineren en aansturen van de politiemaatregelen in verband met de 

plechtigheden rondom de uitreiking van de FFA, maakt politie Zeeland-West-Brabant (ZWB) 

op donderdag 21 april gebruik van een SGBO. De SGBO staat onder leiding van de ACPZ . 

De SGBO is actief op 21 april 2016 van 07.00-16.00 uur of tot het moment dat de situatie het 

toelaat de aansturing van de politiemaatregelen over te dragen aan de reguliere diensten. De 

SGBO voor deze gebeurtenis bestaat uit de volgende knoppen: Hoofd Informatie (HIN), 

Hoofd Bewaken en Beveiligen (HBB), Hoofd Orde-handhaving (HOha), Hoofd Mobiliteit 

(HMob), Hoofd Opsporing (HOps), Hoofd Handhaven Netwerken (HHN) en een Hoofd 

Ondersteuning (HON). Tevens zijn er liaisons van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B), 

bureau Conflict en Crisisbeheersing (CCB) van de Landelijke Eenheid (LE) en de dienst 

Luchtvaart van de LE in de SGBO aanwezig. De Regionaal Operationeel Leider (ROL) van 

de Veiligheidsregio Zeeland zal tijdens de uitvoering aansluiten bij de vergaderingen van de 

SGBO.  
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Bijlage 2.  Conclusies uit Peer reviews 2015  
   (Vermeulen en Adang, 2015) 

 

Alle 10 de evenementen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In de basis lijkt 

het public ordermanagement in Nederland op niveau, waarbij er op onderdelen nog 

verbeteringen te maken zijn. Rondom de thema’s: voorbereiding, sturing, afstemming en 

samenwerking met partners, crowd management, handhaving en opsporing en intelligence 

zijn zowel goede werkwijzen, als aandachtspunten gesignaleerd door de peer reviewteams. 

Deze punten komen grotendeels overeen met de aandachtspunten die in 2011, 2012 en 

2013 in de peer reviews bij zeven andere evenementen naar voren kwamen. Accenten 

verschillen, maar echt nieuwe aandachtspunten zijn niet benoemd bij deze nieuwe ronde 

peer reviews. Hieronder volgt een korter samenvatting van de meest relevante 

aandachtspunten en we sluiten af met een terugblik op de aanbevelingen uit Adang 

(2014): in hoeverre zijn deze nog actueel? 

 

In voorgaande peer reviews rondom evenementen werden een aantal punten rondom het 

thema voorbereiding onder de aandacht gebracht. De peer reviewteams vonden het 

belangrijk om adviezen van betrokken instanties te bundelen in de vorm van een 

multidisciplinair draaiboek om tegenstrijdige of uiteenlopende adviezen te voorkomen. 

Eveneens vonden zij het van belang dat de scenario’s multidisciplinair zijn uitgewerkt, 

afgestemd en geoefend. “Over het algemeen waren de scenario’s te weinig uitgewerkt in 

draaiboeken. De kwaliteit van de draaiboeken behoeft een verbeterslag, met name de in de 

uitwerking “ (Politie en evenementen; Adang, 2014). Ook in 2015 liepen deze 

aandachtspunten als een rode draad door de peer reviews heen. Niet alleen de 

scenario’s, maar ook de beleids‐ en tolerantiegrenzen en het bejegeningsprofiel moeten 

beter geoperationaliseerd worden, zodat de frontline medewerkers handelingsperspectief 

krijgen. Op dit punt valt dan ook nog winst te behalen. 

 

In het onderzoek ‘Politie en evenementen’ (Adang, 2014) wordt kort op de organisatievorm 

en SGBO ingegaan. Ook in 2015 worden er aandachtspunten gesignaleerd op het gebied 

organisatievorm en SGBO. Daarentegen zijn er in 2015 ook goede werkwijzen gezien op dit 

thema en de peer reviewteams nemen op dit punt een positieve ontwikkeling waar. 

 

Het aandachtspunt om als overheid niet in een afhankelijkheidspositie te komen ten opzichte 

van een evenementenorganisatie en om de verantwoordelijkheden van de diverse partners 

beter inzichtelijk te maken, komt ook in de peer reviews van 2015 naar voren. 

 

Naast een groot aantal goede werkwijzen op het gebied van crowd management, 

handhaving en opsporing, blijft zo ook in 2015 het aandachtspunt bestaan dat crowd 

management per definitie een multidisciplinair en publiek‐privaat proces is en dat het besef 

bij een deel van de politiemedewerkers nog wel eens ontbreekt over het belang en de 

effecten van crowd management. 

 

In de peer reviews in 2011, 2012 en 2013 kwam nog naar voren dat door lange 

opkomsttijden van de ME keuzes gemaakt moesten worden over de meest wenselijke vorm 

van de inzet van ME. En ook dat het meegroeien in het evenement voor de eenheden van 

belang is en dat dit met name voor de ME onderbelicht is. Dit aandachtspunt heeft in 2015 bij 

de peer reviews geen rol meer gespeeld, daar de ME vaak al op of rondom het 

evenemententerrein (preventief) aanwezig is, conform het ‘nieuwe’ ME‐concept. De ME zou 

nog wel in een aantal gevallen meer taken kunnen vervullen als zij breder ingezet zouden 

worden bij evenementen. 
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In het onderzoek ‘Politie en evenementen’ (Adang 2014) vroegen de peer reviewteams zich 

al af in hoeverre de handhaafbaarheid mogelijk is op middelengebruik op met name 

evenementen in het semipublieke domein. De peer reviewteams in 2015 doen deze 

constatering ook en vragen zich zelfs af naar aanleiding van wat zij gezien hebben of de 

politie geen grote stap terug moet doen op de evenementen met een gesloten terrein. Dit wil 

niet zeggen dat de politie zich volledig terug zou moeten trekken, maar de peer reviewteams 

adviseren de politie om zich te richten op crowd management en niet op het handhaven van 

de orde. Deze constatering gaat dus verder dan de opmerkingen die in 2011, 2012 en 2013 

geplaatst zijn door de peer reviewteams. 

 


