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Zondag 23 augustus 2015 hebben we met de politie voorkomen dat er een illegaal
evenement heeft plaatsgevonden op de Kagerplassen in Warmond. Middels deze memo
informeer ik u over de gang van zaken rondom de ‘Floating Party 2.0.’ in Warmond en de
inzet die hieromtrent heeft plaatsgevonden.
Voorgeschiedenis
In een eerder stadium is de originele Floating Party, van de organisatie The Neighbours, in
overleg voorkomen. De organisatie had inzicht in de risico’s voor de veiligheid en heeft
zowel op Facebook als op Heyevent.com vermeld dat het evenement niet meer doorgaat,
omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. In samenwerking met de gemeente en
de politie is het evenement verplaatst naar een later moment en een andere plek. Het
evenement wordt op een verantwoorde wijze georganiseerd op 29 augustus 2015 op de
Klinkerbergerplas in Oegstgeest.
Illegaal evenement
Op 30 juni 2015 heeft een onbekend persoon vervolgens via Facebook een nieuw
evenement aangemaakt voor een ‘Floating Party 2.0.’ Een ieder wordt opgeroepen om op
zondag 23 augustus 2015 rond 14.00 uur bij het strandje op het Joppe bijeen te komen,
om dit evenement bij te wonen, met muziek, alcohol en (opblaas)bootjes. Op
vrijdag 21 augustus 2015 zijn ongeveer 1350 mensen uitgenodigd en hebben 1050
mensen aangegeven erbij aanwezig te zijn.
Omdat dit feest plaatsvindt op het water (met een maximale waterdiepte van 50 meter en
koude onderstroom), hierbij een grote groep mensen aanwezig zal zijn, opgeroepen
wordt alcoholhoudende drank mee te nemen, en dit in combinatie met motor- en
opblaasboten, vormt dit een groot risico voor de openbare orde en veiligheid. In de praktijk
is gebleken dat deze boten tegen elkaar aan gaan liggen en zo een drijvend eiland gaan
vormen met alle risico’s van dien. Tegelijkertijd wordt hiermee de toegankelijkheid voor de
hulpdiensten belemmerd dan wel onmogelijk gemaakt. De onbeheersbaarheid wordt
versterkt door voornoemde wijze van aankondigen van het evenement en eerdere
ervaringen met dit soort oproepen. Gezien deze risico’s is dan ook besloten om het feest
niet toe te staan.
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Zoektocht naar de organisator
Omdat voor dit feest geen evenementenvergunning is aangevraagd, zijn we eerst op zoek
gegaan naar de mogelijke organisator. Een persoonlijk bericht via Facebook, met de
uitnodiging om in gesprek te gaan over het evenement, is niet beantwoord. Via de
internetsurveillance van de politie en ons eigen online monitoringssysteem hebben
we geprobeerd de organisator te achterhalen. Helaas is dit niet gelukt.
Ook hebben we de afgelopen periode diverse sleutelfiguren benaderd, waarbij duidelijk het
signaal is afgegeven dat het feest niet vergund is en de veiligheidsrisico’s erg hoog zijn.
Verder is het signaal afgegeven dat de organisator verantwoordelijk wordt gesteld voor alle
mogelijke gevolgen.
Bepalen van strategie en plan van aanpak
Op zowel bestuurlijk als operationeel niveau hebben we de afgelopen weken in
samenwerking met de betrokken partners (politie, Openbaar Ministerie, brandweer, GHOR,
provincie en de reddingsbrigade) de benodigde voorbereidingen getroffen. De strategie is
in een lokaal driehoeksoverleg afgestemd met het Openbaar Ministerie.
Bijzonderheden op de dag zelf was Sail in Amsterdam. Dit heeft in zoverre niet voor een
knelpunt gezorgd, maar wel voor een plafond voor de capaciteit van de politie.
De insteek is geweest om het onderwerp zo klein mogelijk te houden naar buiten toe
en het feest zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel niet te laten groeien, niet te
provoceren en de confrontatie zoveel mogelijk uit de weg te gaan.
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Inzet bestuurlijke middelen
De afgelopen weken is onderzocht welke bestuurlijke middelen het beste aansluiten op de
gekozen strategie. Het nadeel van diverse middelen, zoals een samenscholingsverbod, een
tijdelijk alcoholverbod op het water of een noodverordening, is de voorwaarde van het van
tevoren kenbaar maken van dergelijke besluiten. Het risico werd te groot geacht dat de
inzet van deze middelen hierdoor juist een provocerende uitwerking zou hebben, potentiele
relschoppers zou aantrekken, de media er aandacht aan zou gaan besteden en het
hierdoor juist groter zou worden dan de bedoeling is. Helemaal gezien de al aanwezige
provocerende toon op de Facebook pagina. Aangezien we dit juist wilden
voorkomen, vielen deze (al dan niet minder zwaarwegende) bestuurlijke middelen af.
Er zijn twee bestuurlijke maatregelen voorbereid:

Het bestaande aanwijzingsbesluit ‘verboden drankgebruik’ APV Teylingen is
uitgebreid met onder andere het eiland de Strengen en de Tengnagel, zodat hier
23 augustus op gehandhaafd kan worden. De locaties die ook op de lijst stonden
om als gebied aan te wijzen, zijn overigens ook meegenomen. Op 23 augustus is
op de Strengen een specifieke actie gehouden om dit nieuwe beleid onder de
aandacht te brengen.

Een noodbevel is in concept afgestemd met het Openbaar Ministerie en opgesteld
als uiterste redmiddel. Indien men geen gehoor geeft aan de aanwijzingen en/of de
sfeer zodanig omslaat, dan kan op grond van het noodbevel gevorderd worden dat
men zich verwijderd (op grond van vrees voor ernstige verstoring van de openbare
orde en veiligheid). Het noodbevel is pas van kracht na besluit hiertoe door de
burgemeester.
Communicatie
Uit evaluaties en ervaringen blijkt dat communicatie naar buiten toe de nodige risico’s met
zich meebrengt. Het heeft vaak een aantrekkende werking, niet alleen van mogelijke
bezoekers en media maar ook van potentiele relschoppers. Daartegenover staat dat
communicatie voor duidelijkheid kan zorgen over het standpunt van de gemeente
en mogelijke bezoekers ervan weerhoudt te komen.
Gezien het feit dat de toon provocerend van karakter is, kan een reactie vanuit de
gemeente ongewenste reacties aanwakkeren, terwijl het al een tijdje stil was
gebleven. Daar komt bij dat het nu ‘komkommertijd’ is en dit onderwerp op voldoende
media aandacht kan rekenen. In eenzelfde situatie in het Westland had de media er al
lucht van en dan kan een reactie niet meer uitblijven. Media aandacht is hier niet het
geval. Met actief communiceren kunnen we het feest groter maken dan de bedoeling
is. Vanuit diverse kanalen is ook geadviseerd om niet publiekelijk het debat aan te gaan.
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Gezien het eerder genoemde risico, de strategie om het klein te houden en het feit dat het
evenement op de Facebook pagina niet heel erg ‘leeft’, is besloten om niet naar buiten te
communiceren. Hierbij hebben we er rekening mee gehouden dat het risico blijft
bestaan op het aantrekken van potentiele relschoppers, dat de media er aandacht aan gaat
besteden en het hierdoor juist groter wordt. Communicatieberichten zijn in afstemming
met politie en het Openbaar Ministerie voorbereid.
Situatie 23 augustus 2015
De social media rondom het feest is continue in de gaten gehouden door een medewerker
communicatie van de gemeente (en ‘How About You’). Bij ontwikkelingen/signalen is de
teamchef hiervan op de hoogte gesteld zodat de politie tussentijds kon bijsturen. De
provincieboot en de reddingsbrigade waren preventief aanwezig. Het openbaar vervoer is
van tevoren op de hoogte gesteld en afgesproken signalen van toenemend publiek en
dergelijke door te geven aan de politie. Hiernaast zijn alle mogelijk betrokken
partners geïnformeerd, zoals de GHOR en gemeente Leiden. Ook zijn diverse sleutelfiguren
benaderd, zoals verhuurders van boten en het Paviljoen Koudenhoorn.
De politie heeft het illegale evenement kunnen voorkomen zonder dat de situatie uit de
hand is gelopen. Rond het middaguur werd het steeds drukker op het water. De schippers
en passagiers van vier grote boten met muziek en alcoholhoudende drank zijn
aangesproken door de Boa, in aanwezigheid van de politie, met het verzoek zich niet naar
het Joppe te begeven. Het alcoholgebruik door de passagiers van de boten was op dat
moment aanzienlijk. De schippers en passagiers van deze boten reageerden afwijzend op
dit verzoek en gaven aan door te willen varen. Het werd duidelijk dat deze boten zich naar
het Joppe wilden begeven om deel te nemen aan de Floating Party 2.0. Dit hebben wij
willen voorkomen, omdat het risico bestond dat boten daar aan elkaar zouden gaan liggen
en een onbeheersbare situatie zou ontstaan.
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Noodbevel
In een vooroverleg tussen de teamchef van de politie en mij over de situatie op het water,
is de noodzaak besproken voor de inzet van het noodbevel. Er was sprake van toenemende
drukte op het water en de aanwezigheid van grote boten met muziek en alcoholhoudende
drank. Deze boten verplaatsten zich niet uit het gebied. De capaciteit van de politie zat
door andere evenementen, zoals Sail in Amsterdam, aan haar maximum. Ik heb dit
besproken met de mov-er en er is afgestemd met de officier van justitie. Om te voorkomen
dat de situatie niet meer beheersbaar kon blijven door de politie, heb ik als
burgemeester besloten om een noodbevel op 23 augustus 2015 van 14.55 uur tot 21.00
uur van kracht te laten gaan (zie bijlage). Het noodbevel bleek nodig om de grote boten
het gebied uit te krijgen. De rust was rond etenstijd teruggekeerd en het is gelukt
gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook hebben er geen incidenten plaatsgevonden.
Ik zie toe op een integrale evaluatie over onze aanpak en de inzet. Hierbij wordt ook een
inschatting gemaakt van de kosten van de hele operatie. Helaas is de organisator op dit
moment nog steeds onbekend. De verwachting bestaat niet dat we de identiteit nog zullen
achterhalen. Mocht dit toch gebeuren, dan stellen we de organisator aansprakelijk voor de
gemaakte kosten.
Ik wil verder nog meegeven dat de samenwerking met onze interne en externe partners
heel goed is verlopen. Een ieder, maar met name de politie heeft zich actief ingezet om
voldoende capaciteit vrij te maken, in samenwerking de nodige keuzes te maken en de
operatie vorm te geven.
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Cindy Bogisch via
0252-783573 of via het bovenstaande emailadres.
Met vriendelijke groet,
Carla G.J. Breuer
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