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 Datum 10 maart 2021 
 Onderwerp Uw oproep t.a.v. demonstraties 

  

 
 
Geachte directeuren, 
 
 
 
Met stijgende verbazing hebben wij uw oproep aan ons om uw protest zonder begrenzing aan de 
groepsgrootte mogelijk te maken, gelezen. U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen 
in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen. 
 
U lijkt daarbij te vergeten dat wij uitvoering geven aan de door het parlement vastgestelde 
noodwet die in het leven is geroepen om de coronapandemie te beteugelen. Ingevolge de 
ministeriele regeling voor de volksgezondheid is groepsvorming op straat op het moment niet 
toegestaan en zijn er, zoals u weet, vele beperkingen aan het vrije democratische, sociale en 
economische leven. De verantwoordelijkheid die wij als lokale bestuurders nemen is om met in 
achtneming van de door de rijksoverheid gestelde en noodzakelijke grenzen, beheerst protest 
toch mogelijk te maken.  
 
U lijkt zich er ook geen rekenschap van te geven dat de besmettingen in Nederland opnieuw 
omhoog gaan, dat een aantal delen van het land zich voorbereiden op de code zwart waarbij er 
sprake kan zijn van grote druk op de zorg. Om die reden adviseren de GGD’s om de groepsgrootte 
bij demonstraties sterk te beteugelen. Misschien kunnen uw organisatoren op de 
demonstratielocaties regelen dat grote groepen mensen afstand van elkaar houden, u houdt er 
geen rekening mee dat dit zorgt voor vervoersbewegingen in het hele land en druk op het 
openbare vervoer en de openbare ruimte in onze steden die niet verantwoord is. Daarnaast kan er 
ook een samenloop zijn met andere demonstraties en in de praktijk blijkt dat organisaties vaak 
niet in staat zijn om ongewenste aansluiting van andere groepen demonstranten te voorkomen. 
 
Inderdaad kunnen de toegestane aantallen per gemeente verschillen. Zoals u weet kan het lokale 
gezag, zoals is vastgelegd in de Wet Openbare Manifestaties, beperkingen opleggen aan 
demonstraties. Daarbij geldt altijd lokaal maatwerk. Dat was voor corona zo en dat is nu niet 
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anders. Bij beslissingen in de toegestane groepsgrootte spelen de lokale adviezen van de GGD een 
rol, de druk op de lokale openbare ruimte, de afmetingen van de demonstratielocaties én de 
mogelijkheden van afsluiting en beheersing bij spontane aanwas, en de mogelijkheden voor 
handhaving. De beslissing om op verschillende locaties verschillende aantallen toe te laten is 
lokaal zorgvuldig en met respect voor het belang om ook in deze tijd te kunnen demonstreren, 
genomen. 
 
Wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen en de lokale organisatoren te 
bewegen zich te voegen naar de grenzen die wij als lokaal bestuur stellen zodat wij gezamenlijk de 
demonstratievrijheid kunnen waarborgen én de volksgezondheid kunnen beschermen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam 

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam 

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum 

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen 

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden 

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht 

Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad 

Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn 

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven 

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht 

Henri Lenferink, burgemeester van Leiden 

Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem 

Jack Mikkers, burgemeester van ‘s Hertogenbosch 

Marco Out, burgemeester van Assen 

Annemarie Penn, burgemeester van Maastricht 

Emile Roemer, burgemeester van Alkmaar 

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo 

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen 

Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer 

Franc Weerwind, burgemeester van Almere 

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg 

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag 


