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Geachte Raad,
Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen omtrent het No Border Camp 2019 op het terrein
van het Rijksmonument Ivicke informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over de laatste
stand van zaken inzake het rijksmonument Ivicke.
No Border Camp
Op 1 augustus jl. hebben wij u met twee raadsinformatiebrieven geïnformeerd omtrent de
ontwikkelingen ten aanzien van het No Border Camp 2019. Het No Border Camp vond plaats van 1
t/m 4 augustus jl. op het terrein van Ivicke. De activiteiten op het terrein van Ivicke betroffen o.a.
verblijf bieden aan deelnemers van No Border Camp, het geven van workshops en lezingen en een
uitvalbasis voor diverse politiek georiënteerde acties elders. Voor dat doel was op het buitenterrein
een tentenkamp opgericht voor naar schatting ruim 100 deelnemers. Actievoerders afkomstig uit
het kamp hebben op zondag 4 augustus protestacties uitgevoerd op het terrein van TNO en de
NAVO in Den Haag en op de Waalsdorpervlakte nabij de herdenkingsklok. Hierbij zijn meerdere
actievoerders aangehouden door de politie.
Zowel voor als tijdens de manifestatie hebben wij in nauw contact gestaan met de politie/OM, de
brandweer, buurtbewoners en de No Border Camp organisatie. Diverse malen zijn onder regie van
de gemeente integrale controles op het kamp uitgevoerd om te bezien of de organisatie zich hield
aan de gemaakte afspraken omtrent brand- en verkeersveiligheid, bereikbaarheid van
hulpdiensten, openbare orde en (geluids)overlast. Voorts zijn de buurtbewoners door middel van
informatiebrieven met een vraag-en-antwoordlijst geïnformeerd over de ontwikkelingen van de
manifestatie, hetgeen op prijs werd gesteld. Daarnaast is op zondag 4 augustus jl. een politie
helikopter ingezet om een totaalbeeld te krijgen van de situatie op het terrein.
Er hebben zich uiteindelijk geen wanordelijkheden voorgedaan zodat handhavend optreden niet
nodig was. Het opbreken van het kamp is na enig aandringen van de zijde van de gemeente
ordelijk verlopen en afval en ander materiaal afkomstig van het kamp is verwijderd. Het aantal
krakers (hierna aan te duidelijk als tijdelijke bewoners) van Ivicke is weer terug gebracht naar het
oorspronkelijk aantal van 7 á 10 personen.

Evaluatie evenement
Op 22 augustus 2019 heeft een evaluerend gesprek plaatsgevonden met de organisatoren van het
No Border Camp en de bewoners van Huize Ivicke. In dit gesprek is wederzijds waardering geuit
voor het goede contact tussen de gemeente en het kamp dat in die periode is ontstaan. Op de
laatste dag (zondag 4 augustus) verliep het contact moeizamer, omdat in eerste instantie
onvoldoende zichtbaar werd dat het kamp afgebouwd zou worden. De organisatoren en de
bewoners gaven aan dat de inzet van de politie(helikopter) en de manier waarop zij in de media
terecht zijn gekomen tot onrust en ongenoegen leidde in het kamp.
Aan de organisatoren en bewoners is met nadruk meegegeven dat het tijdig en volledig informeren
van de gemeente in de toekomst beter moet. In deze situatie kwam de informatievoorziening te
laat en te langzaam op gang. Dit is nodig om activiteiten op een goede manier te kunnen wegen en
veilig te laten verlopen. Al in een eerder stadium zijn de tijdelijke bewoners van Ivicke, middels
een waarschuwingsbrief, gewezen op het feit dat ze een meldplicht hebben als het gaat om
activiteiten in (en op het terrein van) Ivicke. Naar aanleiding van de evaluatie heb ik dit nogmaals
schriftelijk bevestigd aan de tijdelijke bewoners van Ivicke. Dit om de veiligheid van bewoners,
bezoekers en de omgeving alsmede de zorg voor het behoud van het monumentale karakter van
Ivicke te waarborgen.
Voorlopige voorziening
Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 1 augustus 2019 een verzoek om
voorlopige voorziening had afgewezen, is de eigenaar van Ivicke tegen de afwijzing in hoger
beroep gegaan bij de Raad van State. De eigenaar stelt zich op het standpunt dat het No Border
Camp niet plaats mocht vinden wegens het ontbreken van een evenementenvergunning en dat wij
daartegen handhavend moesten optreden. Het standpunt van de gemeente is dat er sprake is van
een Manifestatie in de zin van artikel 9 van de Grondwet en de burgemeester op grond van artikel
8 van de Wet openbare manifestaties slechts terstond handhavend kan optreden in geval van
wanordelijkheden. De Raad van State heeft op 2 augustus 2019 het hoger beroep afgewezen
zonder inhoudelijk in te gaan op de vraag of er sprake is van een evenement of manifestatie en
daarbij geoordeeld dat de belangen van de organisatoren en de burgemeester zwaarder wogen dan
de belangen van de eigenaar. Hierbij heeft de Raad van State zwaar laten meewegen dat door de
politie toezicht werd gehouden en de burgemeester stand-by was om in te grijpen en daarnaast
een mogelijke ontruiming niet in het belang van de openbare orde en veiligheid was.
Evenement of Manifestatie
Alhoewel de manifestatie in Wassenaar zonder incidenten of overlast voor omwonenden is
verlopen, wensen wij geen herhaling van de wijze waarop de manifestatie heeft plaats gevonden.
Van groot belang in dat kader is dat wij op voorhand door middel van een vergunningaanvraag of
melding tijdig en volledig worden geïnformeerd omtrent de geplande activiteiten en in het kader
van openbare orde en veiligheid een goede afweging kan worden gemaakt of wij bereid zijn om
toestemming te verlenen. Dit ligt zoals in eerdere raadsinformatiebrieven al aangegeven anders
indien de activiteit dient te worden aangemerkt als een manifestatie. In dat laatste geval behoort
een algeheel verbod niet tot de mogelijkheden en kan uitsluitend terstond bij wanordelijkheden
worden ingegrepen. Per geval zal dus beoordeeld moeten worden of er sprake is van een
evenement of een manifestatie.
Instandhouding rijksmonument
Met betrekking tot de instandhouding van het erfgoed/het rijksmonument, is de eigenaar al begin
2019 middels een vooraankondiging op de hoogte gebracht dat het college handhavend willen
optreden tegen de verpaupering van Ivicke. Het uiteindelijke handhavingsinstrument is nog niet
concreet bepaald, er wordt ondertussen nog zorgvuldig onderzocht wat de meest geijkte wijze is.
Hierover zult u zeer binnenkort nog nader worden geïnformeerd.

Tevens heeft de eigenaar het college verzocht om tegen de krakers handhavend op te treden op
grond van het bestemmingsplan. Het college heeft dit handhavingsverzoek afgewezen omdat de
eigenaar nog andere juridische mogelijkheden heeft om zelf het pand te ontruimen. Tegen de
afwijzing is door de eigenaar bezwaar gemaakt dat binnenkort door de bezwaarschriftencommissie
zal worden behandeld. Het college blijft zich ten volle inspannen om de verdere verpaupering van
Huize Ivecke te keren en toe te werken naar een duurzaam herstel van dit rijksmonument.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
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burgemeester
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