Handleiding bezwaar maken tegen de inperking van het
demonstratierecht in Groningen
Versie EM / 2020-07-07
Op 6 juli verbood de veiligheidsregio Groningen demonstraties met landbouwvoertuigen. Het
verbod duurt tot 13 juli. Hier meer informatie:
https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/
verbod_op_demonstreren_met_landbouwvoertuigen_binnen_veiligheidsregio_groningen/
Iedereen mag hiertegen bezwaar maken. Mensen die hiertegen bezwaar willen maken kunnen
gebruik maken van onderstaande tips.
Inhoudelijk:










Je kunt enkel bezwaar maken tegen de beschikking van de veiligheidsregio Groningen. De
regio Drenthe bood geen bezwaaroptie. De situatie in Friesland is op ‘t moment van
opstellen van deze handleiding nog onbekend.
Lees in ieder geval het formele bezwaar van de FDF, opgesteld door Max Hazekamp. Dit is
hoe een juridische vakman een degelijk formeel bezwaar in elkaar timmert. (Op dit moment
nog niet beschikbaar.)
Lees eventueel ook Evert’s open brief. Dat is geen formeel bezwaar maar bevat wel veel
elementen daarvan.
Je moet een samenvatting geven van datgene waar je bezwaar tegen maakt. Dus vat samen
wat de veiligheidsregio besloten heeft, zonder waarde-oordeel.
Daarna geef je argumenten. Waarom zijn de overwegingen van de veiligheidsregio volgens
jou niet valide? Denk daarbij aan de volksgezondheid, de veiligheid, de rol van politie en
brandweer en ambulances, democratische grondrechten, etc. etc.
Gebruikt je eigen bewoordingen. Het is jouw bezwaar.

Formeel:






Voeg je volledige naam, adres, plaats en datum van ondertekening toe.
Vermeld glashelder tegen welke beschikking je bezwaar maakt. Datum, nummer, wat er
beschikt is, etc.
Voeg als bijlage toe: de beschikking waar je bezwaar tegen maakt.
Het moet voor 17 augustus op de bus, maar liefst zo snel mogelijk.
Stuur het per gewone post en controleer je handtekening.

Publiciteit:



Stuur een kopie naar een lokale krant (dat kan per email).
Zet 't op social media met een foto (zonder je adres). Gebruik de hashtag #boerenbezwaar

De veiligheidsregio zal tijdig op ieder gegrond bezwaarschrift moeten reageren. De dwangsom
bedraagt 40 euro per dag. Meestal is de termijn zes weken.
Om je op weg te helpen zie je op de volgende pagina een beginnetje.

Kopieer onderstaande niet, maar gebruik je eigen bewoordingen.

Veiligheidsregio Groningen
t.a.v. de heer Schuiling
Postbus 66
9700 AB Groningen
Datum: [ datum van ondertekening ("dagtekening") ]
Betreft: bezwaar tegen beperking demonstratierecht
Geachte heer Schuiling,
In uw beschikking van 6 juli jl. beperkt u het demonstratierecht in de gehele veiligheidsregio
Groningen. U verbiedt de inzet van landbouwvoertuigen op wegen van 6 juli tot 13 juli. Het betreft
besluit nummer Z/20/035808/72982. De brief met uw besluit heb ik bijgevoegd.
Daarbij richt u zich op de protesterende boeren alsook tot sympathisanten. Zelf ben ik een [
sympathisant / boer ]. Hierdoor ben ik door u geadresseerd en voel ik mij beperkt in mijn
demonstratierecht.
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid tot bezwaar zoals u die expliciet aanbiedt op pagina
drie van uw brief.
[ samenvatting gronden of redenen van het besluit van de veiligheidsregio ]
[ tegenargumenten volksgezondheid ]
[ tegenargumenten openbare orde ]
[ tegenargumenten belang democratie ]
Met vriendelijke groet,
[ handtekening ]
[ naam ]
[ adres ]
Bijlage: Uw brief van 6 juli jl. met uw besluit Z/20/035808/72982.

