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Inleiding 

Leeswijzer 
Dit deeldraaiboek is ten behoeve van TDA Woonopstand en geldt voor de districten Rotterdam Zuid en Rotterdam 

Stad van de politie Eenheid Rotterdam. Het TDA maakt onderdeel uit van de SGBO-regeling. 

 

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 
Naar aanleiding van verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is er een uitspraak gedaan 

door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Gelet op de Wet Openbaarheid van Bestuur 

(WOB), dienen de volgende vuistregels ten aanzien van het draaiboek in acht te worden genomen.  

 

 Geen namen gebruiken, maar zoveel mogelijk benoemen op functies/afdeling in draaiboek, notulen, journaal etc. 
(bijv. HON, ACPZ, HOps, OC e.d.).  

 Niets vastleggen wat niet hoeft. Let op wat er vastgelegd wordt en op welke manier je dat doet.  
 

Aantekeningen notitieblokjes 
Voor zover tijdens en in verband met het evenement door collega’s aantekeningen worden gemaakt (bijvoorbeeld 

persoonsgegevens die in een notitieboekje worden genoteerd of op een mobile device worden gezet), dienen die 

aantekeningen – voor zover relevant gebleken – te worden vastgelegd in het journaal en zo nodig in BVH. De 

aantekeningen dienen na afloop van de evenement door de betreffende collega te worden vernietigd c.q. verwijderd. 
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1. Toestand 

1.1 Algemeen 
Aanstaande zondag 17 oktober zal er een demonstratie plaats gaan vinden aan het Afrikaanderplein in de wijk 

Feijenoord. Vanaf het Afrikaanderplein zal er een route gelopen worden, die eindigt op de Binnenrotte. Deze 

demonstratie is georganiseerd door diverse groeperingen onder de naam Woonopstand. Zij pleiten voor een radicaal 

andere visie op het woonbeleid en hebben daarvoor een 10-eisen lijst opgesteld. Op 12 september jl heeft er in 

Amsterdam een demonstratie plaatsgevonden, met de naam Woonprotest. Deze demonstratie trok tussen de 10 a 

15.000 deelnemers. De verwachting is dat er in Rotterdam tussen de 5 a 10.000 deelnemers zullen zijn. 

1.2 Situatie 

Omwille van het politieke karakter van de demonstratie, de ervaringen van een eerdere demonstratie in Amsterdam, 

het aandoen van twee districten en het hoge aantal verwachte van deelnemers is besloten een Staf Grootschalig en 

Bijzonder Optreden in te richten. Uit overleg is tevens besloten om één Team Districtelijke Aanpak (TDA) in te richten 

voor de districten Zuid en Stad, onder de leiding van een Commandant TDA. Het TDA zal op zondag 17 oktober 2021 

operationeel dienst doen vanuit TDA-ruimte, gelegen op aan bureau Zuidplein te Rotterdam. 

1.2.1 Locaties 
De omstandigheden waarin het een ander en gaat plaatsvinden, bestaat voor district Zuid en district Stad uit de 

volgende locaties: 

 

 Afrikaanderplein, Rotterdam [Zuid] 
Het verzamelpunt en start van de demonstratie zijn in het Afrikaanderplein, specifiek in het Afrikaanderpark. Aldaar is 

een podium opgebouwd, waar diverse sprekers toespraken zullen houden met geluid versterkt apparatuur. Op de 

Paul Krugerstraat zal op het gedeelte tussen het park en straatzijde een videoscherm geplaatst worden, om overige 

bezoekers die niet in het park plaats kunnen nemen vanwege drukte, de toespraken te kunnen laten volgen. 

De ingangen aan de Paul Krugerstraat worden gebruikt als toegang tot het park. De ingang tot het park aan de 

Pretorialaan wordt gebruikt als nooduitgang. 

 

 
 

Het voorstel is het podium te plaatsen op locatie 1 en schermen te plaatsen bij locatie 2. 

Voor de aantallen personen en oppervlakte de Romeinse Cijfers, dit betreft slechts een indicatie !!!: 

I – 5.000 personen conform locatie profiel 

II - 9.250 personen uitgaande van 3.700 m2 en een bezetting van 2,5 p/m2 (hier gaat nog ruimte verloren door 

obstakels !) 

II + III - 13.750 personen uitgaande van 5.500 m2 en een bezetting van 2,5 p/m2 (hier gaat nog ruimte verloren door 

obstakels !) 
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 Route dynamische demonstratie [Zuid / Stad] 
Afrikaanderplein, Paul Krugerstraat (rijbaan), Pretorialaan (rijbaan), Hillelaan (oostelijke rijbaan/ stad in), 

Posthumalaan (oostelijke rijbaan/ stad in), Erasmusbrug (oostelijke rijbaan/ stad in), oversteken naar oostkant 

Schiedamsedijk, ter hoogte van Schilderstraat schuin oversteken westelijk trottoir op, Churchillplein oversteken naar 

westelijk trottoir Coolsingel, ter hoogte van Aert van Nesstraat oversteken naar rijbaan van de Meent en eindigend op 

de Binnenrotte. 

 

Mocht blijken dat er teveel deelnemers aanwezig zijn, kan worden besloten om, direct na de Schiedamsedijk, de 

rijbaan van de Coolsingel te gebruiken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de diverse diensten. 

 

 
Route dynamische demonstratie 

 

 Binnenrotte thv Markthal [Stad] 
De route zal eindigen op de Binnenrotte, ter hoogte van de Markthal. Daar zal op een mobiel podium één of meerdere 

toespraken gehouden worden, waarna de demonstratie ontboden zal worden door de organisatie. 
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1.2.2 Intelligence 
 

 Medewerkers van het Informatieknooppunt blijven de interne, de open bronnen en Social 

Media monitoren aangaande deze demonstratie. 

1.2.3 Samenloop met andere evenementen 
De voetbalwedstrijd Sparta – FC Groningen zal in het stadion Het Kasteel worden gespeeld om 14:30 uur. Op het 

Schouwburgplein is een muzikaal programma ‘Herfst op het Schouwbrugplein’ en op de Parkkade is het lifestyle 

evenement ‘Swanmarket’. Er is een oproep gedaan vanuit Netflix Nederland om tussen 12:00 – 17:00 uur aanwezig 

te zijn op het Eendrachtsplein te Rotterdam, om daar een spel te spelen van de populaire serie ‘Squid game’. Op dit 

laatste evenement wordt ingezet vanuit district Stad. 

Verder zijn er geen (sport)evenementen die samenlopen met de demonstratie. 

1.3 Maatregelen 
Binnen het SGBO en TDA is overleg geweest over eventuele maatregelen omtrent de demonstratie. De contacten 

verlopen tijdens de regeling via de bevelstructuur van het SGBO en TDA. 

Voor de bevelstructuur van het TDA wordt verwezen naar het verbindingsschema van de TDA-regeling. 

 

Kwaliteitsgroepen 

Er zijn diverse kwaliteitsgroepen, zoals ME, AE et cetera in dienst en staan onder verantwoording van het Hoofd 

Handhaving van het SGBO. Een eventuele inzet van de kwaliteitsgroepen wordt afgestemd tussen het SGBO en 

TDA. 

 

Politie Netwerk Team 

Door het SGBO zal er een Politie Netwerk Team (PNT) ingezet worden. Dit team heeft als doelstelling om de 

verbinding te zoeken met de deelnemers en/of groeperingen binnen de demonstratie. Er wordt verwacht dat de 

collegae een neutrale en verbindende houding hebben, oordeel loos in gesprek gaan en geen mening geven.  

Bij het waarnemen van strafbare feiten, wordt de Taakcommandant Ordehandhaving kennisgegeven, voordat er 

opgetreden gaat worden. Het PNT staat onder leiding op straat van twee Taakcommandanten Handhaving. 

Door het PNT is ook actief en direct contact met de organisatie. Het PNT zal de statische en dynamische 

demonstratie begeleiden, begrenzen en reguleren. Bij (grootschalige) wanordelijkheden zal het PNT terugtrekken en 

zullen de kwaliteitsgroepen ingezet gaan worden. 

 

Er zullen diverse verkeersmaatregelen genomen worden om de dynamische demonstratie veilig en snel te laten 

verlopen. Door BUKO wordt gezorgd dat er afzettingen zijn. Door de dienst Toezicht & Handhaving van de Gemeente 

Rotterdam wordt hierin ondersteund en zorgen dat kleine kruisende wegen en/of uitritten afgezet worden. Zij zorgen 

samen met het Hoofd Mobiliteit van het SGBO voor diverse verkeersmaatregelen en zijn hier primair op gericht. 

1.3.1 Afspraken met partners 
Er zijn meerdere voorbereidende overleggen / contacten geweest met in- en externe partners, waarin duidelijke 

afspraken zijn gemaakt met betrekking tot verantwoordelijkheden en taken binnen de demonstratie Woonopstand. 

De contactgegevens van de diverse diensten zijn bij het TDA en SGBO bekend. 

 

1.4 Beleidskader 

1.4.1. Beleidsdoelstelling en tolerantiegrenzen 

De doelstelling van het politieoptreden is: “Het handhaven van openbare orde en het voorkomen van incidenten, 

waardoor een ordentelijk verloop van de demonstratie Woonopstand niet in gevaar komt”.  

 

Algemene beleidsuitgangspunten 

De doelstelling van het politieoptreden is het optimaal realiseren van de beleidsuitgangspunten. De inzet van de 

politie is erop gericht:  

 

 De bij de Grondwet vastgelegde rechten van vrijheid van meningsuiting (artikel 7) en vergadering en betoging 
(artikel 9) worden erkend, gerespecteerd en gefaciliteerd; 

10.2.c, 10.2.d
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 In geval van collectieve acties van demonstranten tijdens de demonstraties die de openbare orde en veiligheid 
(wanordelijkheden) en/of de verkeersveiligheid en/of rechtsorde verstoren zal in overleg worden getreden met de 
Burgemeester over het geven van aanwijzingen/beëindiging van de demonstraties; 

 Het politieoptreden is gericht op een ordelijk en veilig verloop van de demonstraties; 

 De politie treedt actief in contact; 

 Meegebrachte materialen, waarvan de aanwending in strijd is met de tolerantiegrenzen, worde in beslag 
genomen; 

 Pers en journalisten zijn vrij zich te bewegen op de openbare weg en opnamen te maken. Bij voorkeur melden zij 
hun aanwezigheid bij de Taakcommandant ter plaatse om de veiligheid te kunnen waarborgen en garanderen; 

 De Burgemeester is de enige die de demonstratie kan beëindigen.  
 

Algemene tolerantiegrenzen 

Politieoptreden is geboden indien sprake is van feiten, dan wel gedragingen of uitingen die aanleiding geven tot het 

verstoren van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten oa bij: 

 De aanwezigheid van andere groepen, waarvan het evident is dat ze tegengestelde belangen hebben, op of in 
de nabijheid van de locatie waar de demonstratie plaatsvindt; 

 Een (dreigende) confrontatie tussen verschillende demonstrantengroepen of tussen demonstranten en publiek; 

 Deelnemers van de demonstratie houden zich niet aan de voorschriften of geven op een andere wijze (in woord 
en/of daad) te kennen dat zij voornemens zijn het verkeer en/of de openbare orde te verstoren. 

1.4.2 Demonstraties 
Het recht op demonstreren is een grondrecht in Nederland en wordt in de meeste gevallen toegestaan. In sommige 

uitzonderlijke gevallen kunnen deze verboden worden. 

 

Artikel 2:3 lid 1 APV meldt dat het doen van een openbare aankondiging en schriftelijke kennisgeving voor een 

demonstratie, manifestatie, betoging of samenkomst, zoals bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (WOM), 

verplicht wordt gesteld.  

Ten minste 48 uur voorafgaand aan de manifestatie dient deze kennisgeving schriftelijk te worden gedaan aan de 

burgemeester. Het ontbreken van een kennisgeving vooraf, mag echter op zich geen grond vormen voor een verbod 

of andere beperkende maatregel bij een vreedzame demonstratie. Hierin zal de Burgemeester te allen tijde beslissen. 

 

Indien nodig wordt er een gesprek met de organisatie en adviserende diensten ingepland. Voor het moment zijn er 

geen andere demonstraties aangekondigd. 

 

Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening 

uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat. Zogenoemde eenmansacties waarbij 1 persoon in het 

openbaar een mening wil uiten, vallen niet onder de WOM.  

 

De burgemeester kan op grond van de kennisgeving van een openbare manifestatie (aanvullende) voorschriften en 

beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de betoging ordelijk en vreedzaam te laten 

verlopen.  

 

De WOM bepaalt in art. 5 lid 2 dat de burgemeester een manifestatie kan verbieden indien:  

 de vereiste kennisgeving niet tijdig is gedaan;  

 de vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt;  

 een van de in art. 2 genoemde belangen dat vordert, te weten ter bescherming van de gezondheid, in het 
belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden (in context te zien, met bijv. 
groot risico). 

 

Als een demonstratie het onmiddellijke antwoord is op een politieke gebeurtenis, waardoor deze niet tijdig kan 

worden aangemeld, kan het niet aanmelden geen reden zijn om de demonstratie te beëindigen. 

 

Directie Veiligheid, afdeling Team Evenementen van de Gemeente Rotterdam houdt de evenementen-coördinator 

van het TDA op de hoogte als er een aanvraag/kennisgeving binnenkomt met betrekking tot eventuele andere 

demonstraties.  

 

Bij het voortijdig beëindigen van een demonstratie is vooraf overleg geweest door het SGBO en de Driehoek. 
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2. Opdrachten 

2.1 Doelstelling 
Het bewaken van de openbare orde en veiligheid door het, samen met partners, voorkomen van ordeverstoringen 

dan wel het beteugelen van ordeverstoringen en door het op gepaste wijze optreden tegen strafbare feiten. 

2.2 Opdracht  
De AC SGBO is in het kader van het veilig, ongestoord en ordelijke laten verlopen van de demonstratie 

Woonopstand, verantwoordelijk voor het voorkomen van ordeverstoring en het daadwerkelijk handhaven van de 

openbare orde. Binnen het TDA ligt de verantwoordelijk bij de Commandant TDA, die het Politie Netwerk Team 

aanstuurt. 

In een multidisciplinair optreden wordt door de dienstdoende OvD-P verder de processen afzetten, ontruimen en 

handhaven van de rechtsorde toevertrouwd. 

 

3. Uitvoering 

3.1 Operationeel plan 

Zoals onder punt 1.3 Maatregelen wordt vermeld, zal de demonstratie door het PNT begeleidt worden. Bij optreden 

door het PNT is er vooraf afstemming tussen de TC Ordehandhaving en het TDA. Mochten er situaties voordoen, die 

niet meer door het PNT afgehandeld kunnen worden vanwege capaciteit en/of veiligheid, kan er na afstemming tussen 

TDA en SGBO verzocht worden tot inzet van de kwaliteitsgroepen. Het PNT zal dan terugtreden. 

 

Videovoertuig 

Er is een videovoertuig beschikbaar voor het maken van camerabeelden. Deze beelden worden gestreamd naar het 

actiecentrum van het TDA en SGBO. Het videovoertuig is flexibel inzetbaar. 

Tevens is er een Drone-team aanwezig en zal ingezet gaan worden. 

 

Preventief fouilleren 

De bevelen tot preventief fouilleren (PF) op 17 oktober 2021 zijn aangevraagd en verkregen bij de officier van justitie 

van het parket Rotterdam. PF wordt alleen toegepast en gebruikt in die gevallen die daartoe aanleiding geven 

(ongewenste groepsvorming of dreigende escalatie). Het bevel preventief fouilleren wordt alleen toegepast na 

uitdrukkelijke toestemming van de Commandant TDA, dan wel het Hoofd Handhaving van het SGBO. Het bevel kan 

niet toegepast worden om eventuele krakers uit een demonstratie te halen. 

Voor het bevel preventief fouilleren wordt verwezen naar bijlage 2 en 3. 

 

Aanhoudingen 

Bij eventuele aanhoudingen zal het Hoofd Opsporing van het SGBO zorgdragen voor adequate opvolging. Bij 

aanhouding zorgt het SGBO voor het vervoer van de arrestant plus de administratieve invoer van de verdachte. De 

verdere afwikkeling van de verdachte zal worden gedaan door gelabelde rechercheurs van de Arrestantenafhandeling 

(ARAF). 

3.2 Tijdlijn demonstratie Woonopstand 

10:00 uur Aanvang dienstverband 

11:00 uur Briefing kantine (4e etage) bureau Zuidplein 

12:00 uur Operationeel en op locatie Afrikaanderplein 

14:00 uur Start programma Woonopstad 

15:45 uur Start looproute richting Binnenrotte 

±17:00 uur Einde demonstratie Woonopstand 

19:00 uur Verwachte einde dienstverband (in overleg met SGBO) 

3.3 Af- en opschaling 
Op- en afschaling vindt plaats in overleg met het SGBO. 



Pagina 10 van 16  Deeldraaiboek Demo Woonopstand 
  Versie 1.1 

3.4 Taken 
De onderstaande inzet en de eenheden zijn op basis van het I.R.S. model, locatie, bezoekersprofiel, crowdcontrol en 

crowdmanagement bepaald.  

 

Kwaliteit Taakomschrijving van de eenheden 

Commandant TDA -Inrichten TDA 

-Afstemming met bevoegd gezag (doelen en beleid) 

-Aansturing TDA en toedelen benodigde capaciteit 

-Zorgdragen voor uitvoering van de evaluatie 

-Afstemming met relevante interne- en externe partners 

Taakcommandant (TC) 

Ordehandhaving 

-Verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid 

-Aansturing eenheden op straat 

-Intake van uitvoerend werk 

-Inzet van capaciteit thv ordehandhaving: crowd management, crowd control, riot 

control 

Politie Netwerk Team -Neutrale en verbindende houding 

-Contact leggen met deelnemers demonstratie 

-Begeleiden, begrenzen en reguleren van de demonstratie 

-Waarnemen strafbare feiten, voor optreden contact met TC Ordehandhaving 

 

3.5 Geweldsrapportage 

Geweldgebruik door politie eenheden geschiedt slechts in opdracht van de TC Ordehandhaving. In noodsituaties is 

individueel geweldsgebruik toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk gemeld en gerapporteerd te worden aan de TC 

Ordehandhaving die het TDA kennis geeft. Het TDA geeft vervolgens het SGBO kennis. 

Toepassing van geweld geschiedt conform de geweldsbepalingen.  

De TC Ordehandhaving is verantwoordelijk voor het opmaken van eventuele rapportage met betrekking tot het gebruik 

van geweld. 

 

GTPA 

Mocht er geweld worden gebruikt tegen hulpverleners, wordt er direct opgetreden. Denk aan de aangifte, maken van 

foto’s van het letsel en de FARR-arts. Gebruik de projectcode GTPA in BVH, ook in MEOS. 

3.6 COVID-19 maatregelen 

De wereldwijde pandemie van COVID-19 heeft grote impact op de samenleving. Om de verspreiding van het virus 
zoveel mogelijk in te dammen zijn diverse maatregelen van kracht (geweest) zoals het verbod op evenementen. Met 
de versoepeling per 30 juni 2021 geldt een nieuwe Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID-19, waarbij evenementen 
weer zijn toegestaa: wetten.nl - Regeling - Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 - BWBR0044416 (overheid.nl) 
 

4. Verzorging & middelen 

4.1 Kledingvoorschriften 
Optreden gebeurt in het dagelijks tenue met GEEL veiligheidsvest en standaard bewapening. De softshell draagt men 

onder het veiligheidsvest. Indien nodig kan de jas over het veiligheidsvest gedragen worden.  

4.2 (De)briefing 

Er zal een (briefing plaatsvinden voor het PNT in de kantine (4e etage)  van het bureau Zuidplein (Zuidplein 111, 

Rotterdam). De briefing vangt aan op zondag 17 oktober 2021 om 11:00 uur. 

4.3 Verzorging 
Er is voor alle medewerkers ingezet binnen het TDA is voeding (lupa) beschikbaar. Voor de briefing is er ook een 

warme hap geregeld. De rustmomenten zijn in overleg met de TC Ordehandhaving. Er kan op bureau Maashaven 

(Maashaven N.Z. 5) naar het sanitair gegaan worden. 

Let wel, tijdens begeleiden van de dynamische demonstratie zal het lastig zijn een sanitaire stop te maken. 

 

Politiemedewerkers die gewond raken cq. slachtoffer zijn, zullen na overleg met het TDA / SGBO naar een 
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dichtstbijzijnd ziekenhuis (Ikazia, Maasstad, EMC) worden overgebracht.  

 

5. Bevelvoering & verbindingen 

5.1 Opkomstlocatie personeel 
Het personeel van het TDA en de collegae die ingezet worden, vangen hun dienst aan op eigen bureau. Diensttijd is 

10:00 – 19:00 uur. De briefing zal plaatsvinden op het bureau Zuidplein in de kantine (4e etage) om 11:00 uur.  

5.2 (Doorlopend) Journaal 
Door de centralist van het TDA zal een journaal bijgehouden gaan worden met betrekking tot relevante zaken. 

5.3 Verbindingen en verbindingsschema 

Het verbindingsschema is afzonderlijk opgemaakt. Alle bevragingen gaan via de centralisten van het TDA, dan wel via 

de door dienst verstrekte smartphones.  

 

De verbindingsgroepen voor TDA Woonopstand: 

Voor het verbindingsschema wordt verwezen naar bijlage 1.

10.2.c, 10.2.d
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Bijlage(n) 

1. Verbindingsschema 
 

Volgt tijdens de briefing.
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2. Bevel preventief fouilleren Rotterdam Zuid – gebied Feijenoord 
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3. Bevel preventief fouilleren Rotterdam Stad 

 

  






