
Geachte leden van de raad, 

 

Gisteren, 3 juni jongstleden, vond de demonstratie van ‘black lives matter’ plaats op het 

Wlilemsplein Oostzijde (Glitterplein), de Erasmusbrug en de Boompjes. Hiervoor heb ik in mijn 

hoedanigheden als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een bewijs van 

kennisgeving afgegeven. In deze crisisfase (GRIP 4) van de bestrijding van het coronavirus 

zijn de bevoegdheden voortvloeiende uit de Wet Openbare Manifestaties immers 

overgedragen aan de voorzitter van veiligheidsregio en heb ik als zodanig gehandeld. Met 

deze brief wil ik u graag nader informeren over de aanloop naar de demonstratie, de keuze 

voor de locatie en het verloop van de demonstratie.  

 

Demonstreren is een grondrecht. Het is mijn taak om zorg te dragen voor de bescherming van 

demonstranten en omstanders, en te handelen in het belang van het verkeer. In het bijzonder 

geldt in de huidige crisissituatie dat er extra aandacht moet worden gegeven aan de verdere 

verspreiding van het coronavirus. Dit in het belang van de veiligheid van demonstranten en 

van de burgers van Rotterdam, alsmede de gezondheid van een ieder. De demonstratie was 

mogelijk binnen de bepalingen van de noodverordening die op dit moment van kracht is in het 

kader van de bestrijding van het coronavirus. 

 

Aanloop naar de demonstatie en keuze alternatieve locatie 

Maandag 1 juni jl. ontving de gemeente de kennisgeving van een demonstratie ‘black lives 

matter’. In deze kennisgeving werd een demonstratie aangekondigd voor 100 personen op het 

Schouwburgplein. De kennisgeving is beoordeeld door de betrokken diensten. Uit deze 

beoordeling bleek dat het Schouwburgplein geen ruimte bood voor het aantal te verwachte 

demonstranten die 1,5m afstand van elkaar, belangstellenden en passanten dienen te houden. 

Met de politie is gekeken naar alternatieve locaties waar de demonstratie plaats zou kunnen 

vinden met in achtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand. Hierbij heb ik de ervaringen 

van Amsterdam en Den Haag en de grote aantallen demonstranten aldaar meegenomen. Na 

overleg met de driehoek, was mijn oordeel dat het Willemsplein Oostzijde, de Erasmusbrug 

voetgangersgedeelte en het Wilhelminaplein geschikt zijn als locatie voor de demonstratie. 

Daarbij speelt een drietal factoren een rol:  

 

1) Ruimte en logistiek. De locatie is de grootste in het oog springende stedelijke locatie in 

Rotterdam, waarbij verdere uitwaaiering mogelijk is op de Boompjes richting de 

Willemsbrug en via de brug naar het Wilhelminaplein. De alternatieve locatie biedt 

daarnaast de mogelijkheid om fases in de toestroom aan te brengen en biedt voldoende 

ruimte voor een grote groep mensen die 1,5m afstand van elkaar, belangstellenden en 

passanten moeten houden.  
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2) Bereikbaarheid. De locatie is met het openbaar vervoer, lopend en met de fiets goed te 

bereiken.  

3) Ervaring met de locatie. Iedere jaarwisseling vindt op deze locatie het nationale vuurwerk 

plaats, waar in een normale situatie 60.000 mensen naar het vuurwerk kijken. Op deze 

locatie vinden ook geregeld andere demonstraties plaats. Daardoor heeft de politie op 

deze locatie ervaring met het operationeel optreden met grote groepen mensen.  

 

Direct na de beoordeling is er contact opgenomen met de kennisgever en is de alternatieve 

locatie aangewezen. De kennisgever heeft aangegeven akkoord te gaan met deze locatie. 

Verder zijn met de kennisgever strikte afspraken gemaakt over het gebruik van de locatie en 

het naleven van de voorschriften, onder andere het in acht nemen van de 1,5 meter onderlinge 

afstand. De kennisgever heeft de eerste verantwoordelijkheid om met een eigen ordedienst 

toe te zien op de naleving van de afspraken en waar nodig mensen aan te spreken. De 

afspraken zijn vastgelegd in het bewijs van kennisgeving.  

 

Vanuit de veiligheidsregio, de gemeente en de politie was de inzet om de organisatie te 

ondersteunen in het verwijzen van deelnemers naar de juiste plek om de 1,5 meter in acht te 

kunnen houden. Ook is vanuit de organisatie van de demonstratie zorggedragen voor 

markeringen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren. De gemeente heeft 

de organisatie in staat gesteld om op verschillende plekken versterkt geluid te kunnen 

gebruiken. De politie heeft voor deze demonstratie een commandocentrum (staf grootschalig 

en bijzonder optreden) ingericht, waarbij nauwlettend vanuit diverse disciplines de situatie kon 

worden gemonitord en politie-inzet kon worden bijgestuurd. De politie maakte gebruik van een 

drone om de situatie en de onderlinge afstand van de demonstranten goed te kunnen 

monitoren.  

 

Verloop van de demonstratie 

Ik heb mij continu op de hoogte laten houden over de situatie ter plaatse. Vanaf 16.30 uur 

kwamen de eerste deelnemers naar de locatie. De instroom verliep geleidelijk en soepel. 

Deelnemers maakten gebruik van de aangebrachte markeringen. Het verder doorsturen en 

doorverwijzen van de deelnemers is actief de organisatie, en ondersteunend daaraan, door de 

politie en handhavers van de gemeente uitgevoerd. Omstreeks 17.15 uur zijn de eerste 

verkeersmaatregelen in gang gezet om meer ruimte en veiligheid te bieden aan de 

deelnemers. Achtereenvolgens zijn de rijbaan van Zuid naar Noord op de Erasmusbrug en de 

trambaan afgesloten. Tegen 17.30 uur werd duidelijk dat de groep deelnemers te compact 

werd met name rond en achter het podium. De politie heeft op verschillende manieren 

deelnemers aangesproken en gemaand om de 1,5 meter afstand te houden, o.a. door de inzet 

van een drone waarmee waarschuwingen werden omgeroepen. De organisator heeft 

herhaaldelijk de boodschap uitgedragen een onderlinge afstand van 1,5 meter te bewaren. 

Ook heeft de organisator het programma tijdelijk stilgelegd waarbij de groep afstand van 

elkaar heeft kunnen nemen. Dit heeft korte tijd gewerkt, maar na een korte tijd kwamen 

mensen weer dichter bij elkaar.  

 

Ik constateer dat de geboden ruimte van de locatie niet volledig is benut door deelnemers van 

de demonstratie. De deelnemers hadden meer verspreid over de locatie kunnen staan. Van de 

mogelijkheid om vanaf het Wilhelminaplein versterkt geluid te gebruiken is geen gebruik 

gemaakt. Er was een aanzuigende werking bij het podium op het Willemsplein Oostzijde. 

Ondanks de inspanningen van de organisator, de handhavers en de politie is gebleken dat de 

1,5 meter afstand niet overal te handhaven was door de deelnemers van de demonstratie. 

Hierop was ik genoodzaakt omstreeks 17.55 uur het besluit te nemen om de demonstratie te 

laten beëindigen. De organisator heeft na mijn besluit actieve medewerking verleend om de 

uitstroom van de locatie geleidelijk en ordelijk te laten verlopen.  

 



 Blad: 3/3 
 

Helaas hebben later in de avond enkele groepen rondgestruind in het centrum van de stad. Op 

diverse plekken in de binnenstad heeft de politie opgetreden om de groepen aan te sporen 

huiswaarts te keren. Daarbij hebben enkele vernielingen plaats-gevonden in het winkelgebied. 

Er zijn door de politie twee aanhoudingen verricht.  

 

Reflectie 

Het op grote schaal demonstreren binnen de regels van de noodverordening ter bestrijding 

van het coronavirus brengt een nieuwe situatie met zich mee. De politie heeft het totaal aantal 

deelnemers geschat op 4000 tot 5000 personen. De 1,5 meter onderlinge afstand moet echter 

in acht genomen worden. Deze demonstratie heb ik goed kunnen voorbereiden met de 

organisator, de veiligheidsregio en de politie. Hierbij is rekening gehouden met verschillende 

scenario’s, waaronder het beëindigen van de demonstratie als de onderlinge afstand van 1,5 

meter niet gewaarborgd kon worden.  

 

Tenslotte spreek ik bij dezen mijn dank uit aan de politie, de veiligheidsregio, de handhavers 

en publieksvoorlichters van de gemeente en andere betrokkenen die hebben meegewerkt aan 

het faciliteren van deze demonstratie. De organisator van de demonstratie ben ik dankbaar 

voor de meewerkende instelling.  

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
ing. A. Aboutaleb 

Burgemeester  

 


