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onderwerp Verantwoording gebruik noodbevoegdheid

Geachte raad,

In de raadsvergadering van 30 mei 2017 leg ik u verantwoording af over het 
noodbevel dat ik op 13 april 2017 heb uitgevaardigd. Hierover heb ik uw raad ook 
tijdens het proces geïnformeerd. Ook heb ik op dinsdagavond 18 april een korte 
toelichting over de gebeurtenissen gegeven. In deze brief vindt u een schriftelijke 
weergave daarvan. Op 30 mei kan ik u desgewenst mondeling een toelichting geven.

11 april 2017
In de ochtend van 11 april werd ik door mijn adviseur veiligheid uit de 
collegevergadering geroepen en heb ik kennisgenomen van het feit dat er in de media 
een bericht was dat de tweede man van Eritrea een conferentie in Nederland zou 
bijwonen. Hierover waren Kamervragen gesteld. De politie had van Koningshof 
vernomen dat deze bijeenkomst in Koningshof plaatsvond. Ik herinnerde mij dat het 
college eerder (op 22 maart) een uitnodiging had ontvangen van Koningshof om een 
bijeenkomst bij te wonen, zonder verdere toelichting over de inhoud van deze 
bijeenkomst. Op 31 maart is op ons verzoek een nadere toelichting ontvangen van de 
organisatoren van deze conferentie, waaruit bleek dat het een conferentie van een 
Eritrese jongeren organisatie betrof. Ik heb deze uitnodiging om agenda technische 
redenen afgeslagen.

In het eerste overleg over de situatie omstreeks 11:00 uur, waarbij ook politie 
aanwezig was, zette ik de volgende lijn uit:
- Er ontstaat mogelijk een openbare orde probleem bij Koningshof.
- Uitgangspunten: vrijheid van meningsuiting en vergadering.
- Als het een strafrechtelijke kwestie wordt, is de officier van justitie aan zet.
- Alleen bij (ernstige vrees voor het ontstaan van) verstoring openbare orde in 

Veldhoven is de burgemeester aan zet.

Hierna heb ik direct contact opgenomen met de directie van Koningshof. Ik heb mijn 
rol toegelicht en de verantwoordelijkheid van Koningshof voor de veiligheid op het 
terrein van de Koningshof onderstreept.

Op dat moment was nog niet duidelijk welke implicatie het spreken van de tweede 
man van Eritrea op de conferentie en de reactie vanuit de kamer zou kunnen hebben 
voor de openbare orde in Veldhoven. In de media was op dat moment nog niet bekend 
dat de bijeenkomst in Veldhoven zou plaatsvinden. Er was nog geen onmiddellijke 
dreiging.



Hierna heb ik verschillende contacten gelegd om mijn informatiepositie te verbeteren 
en om personen die mogelijk betrokken zouden raken op de hoogte te stellen.

Om 13:00 uur is de volgende kabinetsverklaring openbaar gemaakt:
De Eritrese ambassade in Brussel heeft de Nederlandse autoriteiten per diplomatieke 
nota geïnformeerd dat de heer Gebreab, een medewerker van de Eritrese President, 
het voornemen had om naar Nederland te komen om Eritrese jongeren toe te spreken 
op een jeugdcongres. De regering is bezorgd over de mensenrechtensituatie in Eritrea. 
Het kabinet vindt het bezoek van de heer Gebreab dan ook ongemakkelijk, omdat een 
hoge Eritrese ambtenaar Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten. Het 
bezoek van Gebreab zal daarom niet worden gefaciliteerd en als privéaangelegenheid 
worden behandeld. Dat houdt onder andere in dat hij niet door de Nederlandse 
regering of door hoge ambtenaren zal worden ontvangen. Omdat de heer Gebreab 
reeds over een Schengenvisum beschikte, is de regering nooit voor de vraag komen te 
staan of een visum al dan niet zou moeten worden verstrekt.

Ik begreep dat eerdere Eritrese bijeenkomsten in Nederland nooit problemen voor de 
openbare orde hadden opgeleverd. In dit geval was dit ook niet de verwachting. Het 
bleek daarnaast niet ongebruikelijk dat de locatie nog niet bekend was voor de 
bezoekers (zoals mij eerder was verteld door Koningshof). Afgesproken werd dat 
vanuit de overheid de locatie niet bekend gemaakt zou worden.

12 april 2017
Op 12 april rond het middaguur kwam vanuit verschillende media de vraag binnen of 
de gemeente Veldhoven kon bevestigen dat de bijeenkomst in Veldhoven plaats zou 
vinden. Na afstemming met Koningshof en partners werd de volgende 
communicatielijn afgesproken en naar buiten gebracht:
- Wij bevestigen dat de bijeenkomst in Veldhoven plaatsvindt.
- Het ongemakkelijke gevoel waarover in de kabinetsverklaring wordt gesproken 

delen wij.
- De gemeente hebben een rol in de openbare orde en veiligheid. Er is op dit 

moment geen reden om daarin te handelen.
- Er is contact met Koningshof en wij houden vinger aan de pols.
- Politie is op de hoogte.

In de media werd melding gemaakt dat de heer Gebreab vergezeld zou zijn van een 
knokploeg. Dit werd echter niet door de autoriteiten bevestigd.

Die middag werd de situatie nauwlettend gemonitord. Om 16:55 uur werd bericht 
ontvangen dat Kubrom Dafla Hosabay1 op facebook een petitie is gestart tegen de 
conferentie. Hij geeft daarbij aan blij te zijn dat zij nu weten dat de conferentie in 
Veldhoven is, want dan kunnen ze daar vrijdag of zaterdag demonstreren.
Die avond verschenen nog verschillende berichten in de media maar in Veldhoven 
bleef het rustig.

13 april 2017
Op 13 april om 8:00 uur kreeg ik van politie het bericht dat in het land aangifte was 
gedaan van intimidatie. Deze aangifte was gericht tegen de conferentieorganisatie 
YPFDJ. De tweede man van Eritrea, Yemane Gebreab, was op dat moment al in 
Veldhoven. Er is contact gelegd met vluchtelingenwerk om de gevoelens te polsen 
binnen de Eritrese gemeenschap van enkele tientallen personen in Veldhoven. Er was 
bij de groep geen onrust.

Rond 12:00 uur kreeg ik bericht dat er concrete aanwijzingen waren dat in Veldhoven 
gedemonstreerd zou gaan worden. Het betrof een oproep op social media om die

1 Het betreft de ex-staatssecretaris van financiën in Eritrea. Kubrom Dafla Hosaby is vijf jaar geleden naar 
Nederland is gevlucht en de man achter 'Echo Holland', de Eritrese oppositie.



morgen om 08:30 uur uit Rotterdam te vertrekken om te gaan demonstreren en een 
oproep om elkaar om 14:00 uur te treffen bij Koningshof om te demonstreren. Er 
waren op dat moment nog steeds geen formele verzoeken voor demonstraties binnen.

Om 12:30 uur kreeg ik bericht dat de eerste demonstranten bij Koningshof 
aangekomen waren. Het aantal demonstranten groeide in korte tijd van ca. 25 tot ca. 
50 demonstranten. Naar aanleiding van dit bericht is politie mono opgeschaald naar 
SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden).

Omstreeks 13:44 uur kwam bij de gemeente telefonisch een eerste formele melding 
binnen voor een demonstratie tegen de conferentie. Het betrof een groep uit Noord- 
Holland. Zij wilden op de zaterdag van de conferentie demonstreren bij Koningshof.

Die middag heeft overleg plaatsgevonden om de taakverdeling tussen politie en 
Koningshof concreet te maken: Koningshof is verantwoordelijk voor de veiligheid op 
het terrein en de politie voor de veiligheid buiten het terrein. De beveiliging van 
Koningshof was opgeschaald van twee naar zes personen.

Ondertussen onderzochten we welke locaties geschikt gemaakt konden worden om 
groepen demonstranten onder te brengen. Het terrein van Koningshof zelf was 
daarvoor niet geschikt, i.v.m. met het risico van confrontatie van voor- en 
tegenstanders. Het gebied bij de ingang van de Koningshof leent zich vanuit oogpunt 
van (verkeers)veiligheid ook niet voor demonstraties. Tegelijkertijd kwamen steeds 
meer demonstranten aan bij Koningshof en de druk om een geschikte en veilige 
locatie te vinden nam toe.

Kort na 15:30 uur heeft politie op verzoek van de gemeente aan het nabijgelegen 
bedrijf Baetsen gevraagd of de demonstranten op hun terrein terecht konden. Baetsen 
ging hier onmiddellijk mee akkoord. Het zoeken naar een tweede locatie werd 
gecontinueerd, omdat ook (onaangekondigd) voorstanders van de conferentie of 
demonstranten uit bijvoorbeeld een extreem rechtse hoek zouden kunnen komen.
Deze demonstranten konden niet ook naar het terrein van Baetsen gestuurd worden, 
vanwege een kans op confrontaties tussen de demonstranten. Doordat de 
demonstraties onaangekondigd waren, had ik geen gelegenheid eerder 
voorbereidingen te treffen.

Om 17:00 uur vond weer overleg op het gemeentehuis plaats, waarbij onder andere 
de politie aanwezig was. Op dat moment was het beeld van politie dat een groep van 
circa 50 demonstranten tegen de conferentie uit Amsterdam aanwezig waren. Deze 
demonstranten had getracht het terrein van Koningshof op te gaan. De beveiliging had 
hen tegengehouden, geassisteerd door de politie. De demonstranten zijn toen door 
politie verwezen naar het terrein van Baetsen, maar weigerden te gaan. Er vond een 
zogenoemde 'sit down' actie plaats. De leider van de op dat moment aanwezige 
demonstranten gaf aan dat er nog 300 demonstranten onderweg waren en dat er 
vrijdag 1500 demonstranten verwacht werden. Er was veel aandacht voor de 
conferentie in landelijke en regionale media.

De afweging werd gemaakt of moest worden opgeschaald (alleen politie was op dat 
moment opgeschaald naar SGBO). Besloten werd om het proces communicatie mono 
op te schalen, i.v.m. met het scannen van de vele berichten in de media en de vele 
verzoeken vanuit de pers.

Om 17:45 uur meldde politie dat er een incident waarbij de openbare orde was 
verstoord. Er was een opstootje ontstaan bij de ingang van Koningshof. Een auto met 
diplomatenkenteken was tegengehouden door demonstranten. De auto was 
gemolesteerd, maar het voertuig met inzittenden was inmiddels in veiligheid gebracht.



Er was door politie geweld gebruikt tegen de demonstranten. Er werd vastgesteld dat 
er sprake was van openbare orde verstoring. Daarop heb ik in overleg met de 
gezagsdriehoek de directeur van Koningshof uitgenodigd om hem op de hoogte te 
stellen van de mogelijkheid dat de conferentie niet door kon gaan. Ik heb de directeur 
van Koningshof laten weten dat ik een tweede incident niet kon verantwoorden 
richting burgers. Ook heb ik hem gevraagd in hoeverre hij de veiligheid van de 
conferentiegangers op het terrein van Koningshof nog kon borgen, nu er blijkbaar een 
diplomaat binnen was en er concrete signalen waren dat er grote groepen 
demonstranten in aantocht waren. De directeur van Koningshof is het advies gegeven 
om de conferentie te annuleren, en om de organisatie en bezoekers de volgende dag 
uiterlijk om 20:00 uur te laten vertrekken. Hij is vervolgens naar Koningshof 
teruggekeerd om intern te overleggen.

Ondertussen kwam om 18:15 uur een bericht binnen van Eritrean Community Holland 
('ECHO', de organisatie waar Kubrom Dafla Hosabay aan verbonden is. Hij was eerder 
de petitie op facebook gestart). In dit bericht werd afgezien van een melding voor een 
demonstratie. Aangekondigd werd dat zonder melding, op alle conferentiedagen 
gedemonstreerd zou gaan worden (met honderden tot duizenden demonstranten). 
ECHO gaf aan dat zij de verantwoordelijkheid hiervoor niet konden en wilde dragen.

Rond 19:30 uur kwam bericht vanuit politie dat de demonstranten de hoofdingang nog 
steeds blokkeerden en dat zij ook bij de achterzijde aanwezig waren. Vorderingen aan 
de demonstranten om te vertrekken werden niet opgevolgd, en de demonstranten 
hadden inmiddels hekken rondom Koningshof geforceerd. Dit was aanleiding voor de 
politie tot aanhouding van de aanwezige demonstranten over te gaan. Hierbij moest 
door politie geweld worden gebruikt.

Om 19:51 uur heb ik na overleg met de gezagsdriehoek het noodbevel uitgevaardigd:
1. De meerdaagse conferentie van YPFDJ Holland in Hotel NH Eindhoven, Conference 

Centre Koningshof, gelegen aan de Locht 117 te Veldhoven geen doorgang te laten 
vinden,

2. Dat alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van dit bevel, gegeven door 
ambtenaren van politie of bevoegd gezag, na eerste aanzegging onmiddellijk 
opgevolgd dienen te worden.

Ik heb de aanwijzing gegeven dat de conferentiegangers uiterlijk op de volgende dag, 
op 14 april om 20:00 uur, Koningshof verlaten moesten hebben. Op deze manier kon 
Koningshof en de organisatie een menswaardig vertrek organiseren. Om 22:45 uur 
avond heeft hierover ook een gesprek plaatsgevonden met de organisatie van de 
conferentie.

Effect
In de loop van de avond is de rust rondom het terrein van Koningshof wedergekeerd. 
Met gebruik van mijn reguliere bevoegdheden had ik dit effect niet kunnen bereiken.
Ik heb het recht op vergadering en de vrijheid van meningsuiting zo lang mogelijk 
willen borgen, maar ik kon niet langer instaan voor de veiligheid van de 
conferentiegangers, de demonstranten, het personeel van de Koningshof en de 
hulpdiensten.

14 april 2017
In de ochtend van 14 april heeft de organisatie YPFDJ een kort geding aangespannen 
tegen het noodbevel (dit is later omgezet in een voorlopige voorziening). Omstreeks 
15:00 uur vond de behandeling ter zitting plaats. Mijn besluit is getoetst en heeft 
stand gehouden. De voorlopige voorziening werd door de rechtbank Oost-Brabant 
afgewezen (zie bijlage).



Het verblijf van de conferentiegangers in de Koningshof heeft op 14 april nog enige 
onrust in de media veroorzaakt. Maar de aanwijzing dat de conferentiegangers 
Koningshof moesten verlaten, is in de avond van 14 april zonder geweld en op 
menswaardige wijze geeffectueerd. Er zijn onder andere verschillende bussen ingezet 
door de gemeente, om de mensen te verspreiden. Hierna is de rust definitief 
wedergekeerd.

Vervolg
Op korte termijn vindt een evaluatie plaats met de betrokken partners, zoals politie en 
het Openbaar Ministerie. Op 24 april heeft een gesprek met Koningshof 
plaatsgevonden over de gebeurtenissen en toekomst. Diverse (juridische) procedures 
zullen nog worden doorlopen, onder andere rondom het noodbevel, de Wet 
openbaarheid van Bestuur en het kostenverhaal.

Ik hoop u met het bovenstaande voldoende te hebben toegelicht dat mij geen andere 
weg meer openstond om de openbare orde en veiligheid in Veldhoven te borgen, dan 
het noodbevel uit te vaardigen en te effectueren.

Met vriendelijke groet,

Jack Mikkers 
burgemeester

Bijlage:
Rechtbank Oost-Brabant - 20 april 2017 - Uitspraak voorlopige voorziening


