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Geachte Raad,

Vandaag heb ik u geïnformeerd over het No Border Camp dat wordt gehouden van 1 augustus tot
en met 4 augustus op het terrein van Huize Ivicke. Middels deze brief informeer ik u over de
laatste ontwikkelingen.
Manifestatie en geen evenement
Woensdagavond en donderdagochtend heeft de organisatie aanvullende informatie aangeleverd bij
de gemeente. Hierin gaf de organisatie aan dat zij geen evenement organiseren maar een
manifestatie houden. Tijdens de zitting bij de voorlopige voorzieningenrechter is door de
organisatie kenbaar gemaakt dat zij zich hierbij beroepen op artikel 8 van de Wet Openbare
Manifestaties (WOM), ofwel een betoging in de zin van artikel 9, eerste lid van de Grondwet. De
gemeente beschouwt het kamp dan ook als een manifestatie “op een andere dan niet openbare
locatie”.
De WOM gaat over de uitoefening van het recht tot vrije belijdenis van godsdienst en
levensovertuiging en de uitoefening van het recht tot vergadering en betoging. In artikel 8 staan
de bevoegdheden van de burgemeester als de manifestatie wordt gehouden op andere dan
openbare locaties. In die gevallen kan de burgemeester opdracht geven de manifestatie “terstond
te beëindigen en uiteen te gaan, indien de bescherming van de gezondheid of de bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden dat vordert”. Ook heeft de burgemeester toegang tot een
dergelijke manifestatie, eventueel “met behulp van de sterke arm.”
Zoals bij elke manifestatie maken politie en gemeente afspraken met de organisatie over een veilig
en ordelijk verloop. Sinds maandag staan wij daarom in contact met de organisatie. Op basis van
de informatie van de organisatie, de uitgevoerde integrale controles en de informatie van de politie
zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de gezondheid in het geding is of dreiging tot
wanordelijkheden. Er is dan ook geen reden om de manifestatie te verbieden of te beëindigen.
Voorlopige voorziening
Op dinsdagavond om 20.16 uur heeft de eigenaar van Huize Ivicke een handhavingsverzoek
ingediend bij de gemeente met het verzoek hierop uiterlijk woensdagochtend 10.00 uur te
reageren. De gemeente kon niet aan dit handhavingsverzoek voldoen, wegens het ontbreken van
een aanvraag/melding waaruit zou blijken of sprake was van een evenement dan wel een
manifestatie.
Op donderdag 13.00 uur heeft de rechter het verzoek van de eigenaar niet-ontvankelijk verklaard.
De gestelde termijn vanuit de eigenaar was te kort, stond niet in verhouding tot dreigende ernst en

de gemeente was nog actief bezig met het verzamelen van informatie om tot een afwogen besluit
te komen ten aanzien van het kamp en daarmee het handhavingsverzoek, aldus de rechter. Op
donderdagmiddag is het verzoek tot handhaving door de gemeente afgewezen, omdat het geen
evenement betreft maar een manifestatie. Wel zijn aan de organisatie randvoorwaarden
meegegeven voor een veilig en ordelijk verloop.
Handhaving
De WOM regelt enkele fundamentele vrijheden binnen onze democratie, namelijk de vrijheid tot het
uitoefenen van godsdienst en levensovertuiging alsmede het recht tot vergadering en betoging. De
overheid dient deze rechten te beschermen en is daarom terughoudend bij het verbieden van
dergelijke activiteiten. Wel kan de burgemeester randvoorwaarden meegeven voor een veilig en
ordelijk verloop. Ingrijpen kan als er sprake is van (dreigende) wanordelijkheden of als de
gezondheid in gevaar is. Er is veel contact met de organisatie en met de politie. Er hebben al
diverse controles plaatsgevonden en dat blijven we de komende dagen doen. Vooralsnog volgt de
organisatie de aanwijzingen op en is er geen aanleiding om in te grijpen.
Communicatie met de omwonenden
De omwonenden zijn met een brief door de organisatoren op de hoogte gesteld van het kamp. De
raadsinformatiebrief 062 – No border camp 2019 van 1 augustus is per mail aan buurtvereniging
Backershagen gestuurd.
Er is inmiddels met een aantal bewoners uit het Van Ommerenpark telefonisch contact geweest.
Naar aanleiding van hun vragen is een ‘veelgestelde vragen- en antwoordenlijst’ opgesteld. Deze
wordt vanavond met een begeleidende brief van de burgemeester bij hen bezorgd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

L.A. de Lange,
burgemeester
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