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Nota appreciatie motie van het lid Ouwehand van 23 

februari 

Aanleiding 

Tijdens het Tweede Kamerdebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(NPLG) en de stikstofproblematiek met de minister van LNV en de minister voor 

Natuur en Stikstof op 23 februari jl. diende het lid Ouwehand een motie in waarin 

de regering wordt verzocht te onderzoeken of en op welke manier het gebruik van 

trekkers bij demonstraties landelijk verboden kan worden (Kamerstukken II 

2022/23, 34682, nr. 124). Daarbij is gevraagd om de motie voor 6 maart te 

appreciëren, zodat daarover kan worden gestemd voor de aangekondigde 

demonstraties van Farmers Defence Force en Extinction Rebellion op 11 maart.  

Geadviseerd besluit 

Ondertekenen van de Kamerbrief met appreciatie van de motie (zie bijlage 1). 

Kern 

U kunt de motie ontraden, omdat een algeheel verbod op trekkers bij 

demonstraties niet past bij de ratio van het demonstratierecht en de systematiek 

van de Wet openbare manifestaties (Wom). Het lokale gezag maakt per geval een 

afweging over de toelaatbaarheid van een demonstratie, zodat zoveel mogelijk 

recht wordt gedaan aan de demonstratievrijheid. Demonstraties met trekkers 

leveren niet per definitie problemen op.  

 

Ook biedt de Wom nu al ruimte voor het beperken – bijvoorbeeld als dat 

wanordelijkheden oplevert – van het gebruik van landbouwvoertuigen bij 

demonstraties. Daarnaast wordt de demonstratievrijheid begrensd door het 

strafrecht. Zo is het verboden om met een trekker op de snelweg te rijden.  

Toelichting 

In het laatste weekend voor de Provinciale Staten-verkiezingen (op 11 maart) zijn 

twee grote demonstraties in Den Haag aangekondigd. Extinction Rebellion wil 

wederom de A12 bezetten en Farmers Defence Force wil een grootschalige en 

brede demonstratie houden.  

 

U heeft de Kamer reeds toegezegd voor de zomer een brief over het 

demonstratierecht aan de kamer te sturen (zie bijlage 2). Daarin zal u reageren 

op het rapport van Amnesty International (“demonstratierecht onder druk”) en 

geeft u uitvoering aan de moties Sneller en van der Werf (zie bijlage 3) en 

Michon-Derkzen (zie bijlage 4).  
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Politieke context 

Dezelfde motie is op 30 juni 2022 door de leden Ouwehand (PvdD) en Klaver (GL) 

ingediend. Deze is toen ook ontraden en uiteindelijk verworpen. Voor de motie 

stemden PvdD, GL, Gündogan, Den Haan, BIJ1 en Volt. Tegen werd gestemd door  

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SP, PVV, SGP, BBB, JA21, Van Haga, FVD en Denk.  
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Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief appreciatie motie van het 

lid Ouwehand van 23 februari 

  

2 Brief van 12 januari 2023, 

reactie rapporten en 

onderzoeken demonstratierecht 

 Kamerstukken II, 35324, nr. 7

  

 




