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Over deze publicatie 
Loco voor de Leeuwen is een gezamenlijke publicatie van de Wethou-
dersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
Deze publicatie is de tweede editie en het vervolg op een eerdere 
bundel met interviews uit 2009. In de interviews komen diverse crisi-
servaringen van wethouders aan bod, op het moment dat zij de rol van 
locoburgemeester vervulden. De nadruk in de interviews ligt vooral 
op de persoonlijke ervaringen, de bestuurlijke dilemma’s en de mate 
waarin men was voorbereid op het moment dat men de leiding kreeg op 
het moment van de crisis. 
Ondanks de verschillende soorten crises, kunnen uit de persoonlijke 
ervaringen generieke lessen worden getrokken. Het onverwachte, het 
belang van de voorbereiding, de communicatie richting de bevolking 
en de persoonlijke impact zijn elementen die in diverse inteviews naar 
voren komen. Loco voor de Leeuwen biedt wethouders een heldere kijk 
op de taken die collega’s in crisistijd op zich namen. Het zijn openhar-
tige verhalen over eenzaamheid, emoties en daadkracht op momenten 
die er toe doen. 

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders in 
Nederland. De vereniging zet zich in voor de professionalisering van 
het wethoudersambt, is een platform voor ontmoeting, vraagbaak en 
plaats voor scholing. De Wethoudervereniging is bereikbaar via tele-
foonnummer 070-373 8123 en info@wethoudersvereniging.nl.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroeps-
vereniging van de burgemeesters in Nederland. Het NGB biedt bij 
crises ondersteuning aan burgemeesters en locoburgemeesters 
door de lessen van burgemeesters aan te reiken en ervaringen uit te 
wisselen. Via telefoonnummer 070-373 8080 is het NGB 24 uur per 
dag beschikbaar om burgemeesters en locoburgemeesters terzijde te 
staan met advies.
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Voorwoord
In 2009 brachten de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters samen de bundel “Loco voor de Leeuwen” 
uit. Het was voor de eerste keer dat nadrukkelijk werd ingezoomd op 
het relaas van de wethouder-als-loco. Sindsdien zijn er vele bijeen-
komsten in het land georganiseerd, waarin locoburgemeesters hun 
ervaringen deelden met collega’s. Openhartig over de twijfels en de 
dilemma’s op de momenten die ertoe doen. Maar ook dankbaar voor 
de waardevolle rol die je als bestuurder kunt vervullen op moeilijke 
momenten.

Deze bundel is een vervolg daarop. Auteurs Wouter Jong en Frank Speel 
hebben nieuwe verhalen opgetekend over crises die zich de afgelopen 
jaren in Nederland hebben voorgedaan. Keer op keer blijkt weer hoe 
belangrijk de rol van de locoburgemeester is, op het moment dat de 
burgemeester verhinderd of afwezig is.

Hoe verschillend de ervaringen ook zijn, één ding wordt na het lezen 
van de openhartige verhalen duidelijk. Elke wethouder kan van het ene 
op het andere moment worden geconfronteerd met een crisis waarin 
hij of zij de rol van locoburgemeester moet vervullen. Uit de ervaringen 
van de afgelopen jaren weten we dat dit niet alleen de eerste loco over-
kwam, maar met regelmaat ook de tweede, derde of vierde loco in het 
college aan de beurt was.

Deze tweede editie van Loco voor de Leeuwen biedt wethouders een 
realistische kijk op de taken die collega-wethouders in crisistijd op 
zich namen. Wij danken de geïnterviewden voor hun medewerking en 
de openhartige verhalen. Het zijn authentieke verhalen over twijfel, 
collectieve impact, contacten met getroffenen, emoties en daadkracht 
onder moeilijke omstandigheden. Het spreekt voor zich dat wij alle 
loco’s aanraden om de gedeelde lessen tot zich te nemen. Zo kunnen 
wij beter inzicht krijgen en ons beter voorbereiden op de situaties 
waarvan we hopen dat die ons gespaard zullen blijven.

Elly van Wageningen, wethouder Lelystad en voorzitter  
van de Wethoudersvereniging

Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn en voorzitter  
van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
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1. Bestuurlijke ervaringen met crises 
PERSOONLIJKE ERVARINGEN EN LEERMOMENTEN

1.1 INLEIDING 

De locoburgemeester vervangt volgens artikel 77 Gemeentewet de 
burgemeester, als deze is verhinderd.  Dit betekent dat wethouders niet 
alleen de burgemeester vervangen bij een bezoek aan het 60-jarige 
bruidspaar of de 100-jarige inwoner, maar ook tijdens crises. Die 
laatste rol staat voor veel wethouders ver van de dagelijkse praktijk. De 
burgemeester is immers degene die normaal gesproken de openbare 
orde portefeuille beheert. 

Interviews
In deze bundel staan de interviews centraal die het Nederlands 
Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudersvereniging hebben 
gehouden met (oud) wethouders, die in hun hoedanigheid van locobur-
gemeester van nabij een crisis hebben meegemaakt en daar leiding 
aan gaven. In de interviews ligt de nadruk op de persoonlijke ervaringen 
van de wethouder. Het zijn geen oordelen over locoburgemeesters die 
het goed of fout hebben gedaan. Evenmin is gekeken of de locobur-
gemeesters netjes volgens het rampenplan hebben gewerkt. Het zijn 
vooral verhalen van (oud)wethouders die hun ervaringen met collega’s 
willen delen. Zij vertellen uit eerste hand wat hen is overkomen toen de 
burgemeester op fietsvakantie was, op de Friese Meren zeilde of elders 
in de stad op de kade stond om Sinterklaas te ontvangen. 

De interviews maken duidelijk dat een crisis iedereen kan overkomen. 
Ook al is de wethouder tweede, derde of zelfs vierde locoburgemeester. 
Als de burgemeester afwezig is, dan bepalen het eigen karakter en de 
omstandigheden van het geval hoe de locoburgemeester optreedt als 
crisisbeheerser. 

In de interviews wordt duidelijk dat de taken, rollen en verwachtingen 
die men van de locoburgemeester heeft, in het verlengde liggen van 
de taken, rollen en verwachtingen van de afwezige burgemeester. 
De verwachtingen verschillen van crisis tot crisis. Zo stelt een crisis 
met een grote emotionele impact andere eisen aan de rollen van een 
(loco)burgemeester dan een crisis die bijvoorbeeld als hinderlijk maar 
minder ontwrichtend wordt ervaren. 

Het is vaak de beperktere ervaring die het voor een locoburgemeester 
moeilijker maakt om tijdens crises de crisisbeheersingsoperatie aan 
te sturen. Waar een burgemeester in zijn dagelijkse contacten overleg 
heeft met diverse partners die hij ook bij crises tegenkomt (brandweer, 
politie, openbaar ministerie, waterschap), staan die voor veel wethou-
ders verder af van de dagelijkse werkzaamheden. Er gaat een wereld 
aan afkortingen en vaktermen achter schuil. Van opschaling tot GRIP 
(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure), van tole-
rantiegrenzen tot ROT (regionaal operationeel team). De lessen van 
collega-wethouders kunnen een eerste start zijn om de voorbereiding 
op crisisbeheersing serieus te nemen en de mogelijke kennisachter-
stand te overbruggen.

Vervanger van?
Het merendeel van de taken die tijdens een crisisbeheersingsope-
ratie moeten worden opgepakt staat los van de persoon. Zo wordt in 
essentie van een locoburgemeester die het crisisteam voorzit hetzelfde 
verwacht als van een burgemeester. Maar er zijn momenten denkbaar 
dat een locoburgemeester zal worden ervaren als ‘de vervanger van’, 
wat een eigen dynamiek met zich meebrengt. Burgers kunnen dan 
ook geïnteresseerd zijn in de opvattingen van de burgemeester die 
vervangen wordt. Hoe strikt de samenleving het onderscheid tussen 
locoburgemeester en burgemeester maakt zal van persoon tot persoon 
en van crisis tot crisis verschillen. Toch komt uit de interviews het alge-
mene beeld naar voren dat de locoburgemeester niet als een tweede-
rangs burgemeester wordt gezien. Binnen het gemeentehuis wordt de 
loco op dezelfde wijze ondersteund als de burgemeester. Buiten het 
gemeentehuis wordt ook een bezoek van de wethouder als troostrijk 
gezien. Als verpersoonlijking van de overheid die aandacht schenkt en 
zorg verleent op de momenten die ertoe doen.

In dit inleidende hoofdstuk wordt een aantal lessen aangestipt, die de 
geïnterviewde locoburgemeesters willen meegeven aan collega’s. Het 
merendeel van deze lessen is toepasbaar op zowel burgemeesters 
als locoburgemeesters. Deze generieke lessen zijn geordend naar de 
preparatiefase, de alarmeringsfase, de responsfase en de nafase. Tot 
slot wordt stilgestaan bij de ervaringen van (loco)burgemeesters en 
media.
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1.2  ROL (LOCO) BURGEMEESTER IN DE VOORBEREIDING

De preparatiefase is de fase waarin een (loco)burgemeester in betrek-
kelijke rust zijn voorbereidingen op toekomstige crises treft. Betrokken 
wethouders geven aan dat het belangrijk is om vooraf mee te draaien 
met oefeningen. Door de burgemeester van tijd tot tijd te vervangen bij 
oefeningen of - zoals ook gebeurt - oefeningen waar te nemen, ervaart 
men hoe het is om een (gemeentelijk) crisisteam voor te zitten en de 
procedures van de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorgani-
satie te hanteren. Men raakt vertrouwd met de taken en rollen van het 
team, de verhouding tussen bestuur en de operationele diensten, de 
afspraken met het openbaar ministerie en de rol van de Veiligheids-
regio. Door vooraf over de rol van locoburgemeester na te denken, wordt 
voorkomen dat men tijdens crises voor verrassingen komt te staan. 
Dan is het immers vaak te laat om nog veel zaken te regelen. 

Wat kan zoal vooraf worden geregeld? Naast de kennismaking met de 
belangrijkste spelers in het crisisteam gaat het ook om het kennen van 
de basisprincipes van crisisbeheersing en de wettelijke bevoegdheden. 
Maar ook een globaal beeld van de belangrijkste actoren die een (loco)
burgemeester kan tegenkomen bij crises, van Rode Kruis tot nutsbe-
drijven en van scholen tot de scouting, geeft de locoburgemeester een 
vliegende start. 

Persoonlijke voorbereiding
Een wethouder kan de persoonlijke voorbereiding versterken door 
zichzelf te verplaatsen in een situatie die een collega-wethouder of 
burgemeester elders in het land is overkomen. Vragen die daarbij aan 
de orde komen zijn onder meer: welke impact zou deze crisis voor de 
eigen gemeente hebben gehad? Hoe zou het eigen gemeentelijke 
team zijn samengesteld?; Is ons eigen draaiboek voorbereid op een 
dergelijke crisis? Waar zouden fricties in samenwerking zijn opge-
treden? Hoe zou de eigen organisatie hebben gereageerd en waar zou 
de eigen gemeente de prioriteiten in de crisisbesluitvorming hebben 
gelegd? Daar waar de locoburgemeester geen bevredigend antwoord 
op deze vragen heeft, kan hij deze in de eerstvolgende beleidsteam-
oefening toetsen. De ervaring leert dat regelmatige oefeningen de weg 
plaveien om de crisisbeheersing steeds verder te professionaliseren. 
Dit kan ook in de vorm van een discussiebijeenkomst worden gedaan, 
waarbij bijvoorbeeld een situatie wordt besproken die in operationele 
termen beperkt is, maar wel een grote emotionele schok teweegbracht. 
Te denken valt aan familiedrama’s, ongelukken met slachtoffers, situ-

aties met zinloos geweld, de arrestatie van een zedenverdachte of 
de terugkeer van een geruchtmakende delinquent. Het zijn de maat-
schappelijke onrust situaties met een grote lokale en emotionele 
impact, waarbij de bevolking ook van de wethouder in zijn rol als loco 
het nodige verwacht. 

1.3 ROL LOCOBURGEMEESTER IN DE ALARMERINGSFASE

Veel burgemeesters en locoburgemeesters worden overvallen door de 
crisis die hen overkomt. In veel van de interviews komt het aan bod. De 
wethouder die in de zon in de tuin aan het werken is. Of middenin de 
voorbereidingen voor een verjaardagsfeestje zit. Crises komen altijd 
onaangekondigd en - daarmee - altijd op het verkeerde moment. Om 
overrompeling te voorkomen, benadrukken ervaringsdeskundigen dat 
het nut heeft om vooraf na te gaan hoe de alarmering verloopt, wie in 
de eerste alarmeringsfase van de crisis aan de vergadertafel zullen 
aanschuiven en wat de eerste prioriteiten zullen zijn op het moment 
dat de pieper gaat. Als de trein eenmaal rijdt, voelen de locoburge-
meesters zich vaak gesteund door de adviseurs om hen heen. Ook faci-
litair is de gemeente geprepareerd op crises. De locoburgemeester 
mag erop vertrouwen dat de adviseur crisisbeheersing of de gemeen-
tesecretaris hem/haar door de vergadering loodst en ervoor zorgt dat 
de juiste punten op tafel komen. 

Gemeentelijk crisisteam
Vanaf het moment van alarmeren moet de voorzitter van het crisis-
team voor ogen houden dat het een overleg is van deskundigen; zeker 
met betrekking tot de hulpdiensten mag worden verwacht dat een 
(loco)burgemeester het operationele advies ter harte kan nemen. Het 
is voor de voorzitter van het crisisetam dan ook zaak om niet de opera-
tionele agenda over te willen nemen, maar voor ogen te houden dat hij/
zij zich moet concentreren op het bewaken van de besluitvorming, het 
inseinen van de nodige niveaus (de eigen burgemeester, Commissaris 
van de Koning, de gemeenteraad, burgemeesters van buurgemeenten 
en netwerkpartners), het volgen van de gemeentelijke processen die 
in de rampsituatie worden gestart en rekening moet houden met de 
gevoelens die onder de bevolking leven. Tegelijkertijd zal het team anti-
ciperen op de komst van de onderzoekspartijen die zich zullen gaan 
melden, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Arbeidsinspectie, 
de Inspectie Justitie en Veiligheid of het openbaar ministerie. Dat zijn de 
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diverse agendapunten waarvoor de (loco)burgemeester als de primair 
verantwoordelijke wordt gezien door zijn teamleden in het crisisteam.

Vergaderagenda
Veel veiligheidsregio’s werken met een standaard vergaderagenda die 
houvast biedt tijdens het overleg van het gemeentelijk crisisteam. Laat 
je tijdens trainingen hierover door de mensen van de veiligheidsregio 
informeren. Vraag ernaar!

1.4 ROL LOCOBURGEMEESTER IN DE RESPONSFASE

De responsfase is de fase waarin actie van de (loco)burgemeester 
wordt verwacht. Logischerwijs beleven burgemeesters en loco’s de 
responsfase als de meest hectische fase. De omgeving doet een door-
lopend beroep op vier verschillende rollen of kwaliteiten van de burge-
meester of loco die aan het roer staat: 

- beslisser (als voorzitter van een daadkrachtig beleidsteam), 

- boegbeeld (als gezicht van de overheid naar de bevolking), 

- strateeg (als politicus die de crisis waar mogelijk als 
 kans aangrijpt) en,

- collegiaal bestuurder (in zijn reguliere functie als onderdeel 
 van het college van B&W).

De vier verschillende rollen van een locoburgemeester komen op twee 
fronten naar voren: allereerst het accent dat de locoburgemeester 
in de verschillende omstandigheden op de rollen legt en daarnaast 
timing: het moment waarop de locoburgemeester van rol wisselt. Het 
is belangrijk om als bestuurder op alle vier de fronten zichtbaar te zijn. 
De (loco)burgemeester die feilloos als beslisser en strateeg werkt, 
maar naar de bevolking toe zijn medeleven veronachtzaamt, kan erop 
rekenen dat hij in de nafase van de crisis - bijvoorbeeld bij de latere 
verantwoording in de gemeenteraad - zijn gebrekkige optreden als een 
boemerang zal terugkrijgen.

In de externe communicatie kan de burgemeester ook verschillende 
accenten leggen. In de publicatie “De burgemeester als boegbeeld” 
(2017) heeft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een 
verdere uitwerking gemaakt van deze verschillende accenten.  In de 
kern zal de rol van de burgemeester verschillen, afhankelijk van de 
(collectieve) impact van een crisis en de mate van verantwoordelijk-

heid voor (het ontstaan van) de crisis. Bij een ramp met grote impact, 
zoals het schietincident in Alphen aan den Rijn of de ramp met de 
MH17, wordt van de burgemeester vooral een rol als burgervader/
burgermoeder verwacht, die de gevoelens van de geschokte samen-
leving onder woorden brengt. Beperkt de impact zich tot een kleine 
groep inwoners, dan zal de burgemeester deze rol op beperkter niveau 
oppakken en zal hij/zij zich als een buddy ontfermen over de direct-
betrokkenen. In een situatie met minder emotionele impact, zoals een 
stroomstoring, verwacht de bevolking primair een burgemeester die 
zich opstelt als belangenbehartiger en namens de bevolking de druk 
opvoert bij het elektriciteitsbedrijf om de stroomvoorziening weer te 
herstellen. Ontstaat een crisis die (mede) het gevolg is van een vergun-
ning die door de burgemeester is afgegeven, zoals bij het monstertruck 
in Haaksbergen gebeurde, dan zal de burgemeester moeten schip-
peren tussen enerzijds de burgervader/burgermoederrol en de verant-
woordingsfase die na de crisis ongetwijfeld zal volgen. 

Ondersteunen van burgemeester
In sommige omstandigheden is de burgemeester niet afwezig, maar 
vervult een locoburgemeester een ondersteunende rol. De loco is dan 
niet degene die de burgemeester vervangt, maar aanvult. 

Is de burgemeester zelf nog in functie, zoals overdag het geval was 
bij de ondersteuning door ‘loco’ Voorink, dan treedt de ‘loco’ juridisch 
gezien op als reguliere wethouder. Hij is in dat geval een liaison voor de 
burgemeester. Wettelijk gezien is het immers ongewenst als een burge-
meester én een loco tegelijkertijd opperbevelhebber in de crisis zijn.

Is de locoburgemeester “in charge”, dan staan hem/haar ook de 
bevoegdheden ter beschikking die normaliter de burgemeester 
toekomen. De noodverordening en het noodbevel zijn hiervan het 
bekendst.  Voor zover de burgemeestersbevoegdheden die van andere 
partijen (denk aan het Waterschap, Rijkswaterstaat, ProRail) raken, 
wordt de loco daarover geïnformeerd door zijn juridische ondersteu-
ning, zodat onderling kan worden afgestemd over de benodigde maat-
regelen.   

Management van emoties
Crisisbeheersing bestaat in veel gevallen vooral uit het managen van 
emoties. Een rel rond een uitgeprocedeerd gezin, een familiedrama of 
een plaatselijk opstootje doen een zwaar beroep op de kwaliteiten van 
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een (loco)burgemeester, terwijl de situatie voor de operationele hulp-
verleners niet meer dan een incident zal zijn. 

Voor zover er slachtoffers zijn, zal al snel een contact tot stand komen 
met getroffenen en/of nabestaanden. Het zijn vaak indrukwekkende 
en waardevolle contacten. In zekere zin zijn die contacten ook nuttig, 
omdat het de locoburgemeester in staat stelt de wensen van familie en 
vrienden af te stemmen met de wensen in de samenleving. Denk aan 
verzoeken voor stille tochten of herdenkingen, die met de familie en 
vrienden kunnen worden besproken. 

Waar in het raadhuis de besluitvorming doorgaans redelijk gediscipli-
neerd plaatsvindt op basis van gegevens (ratio) die door de operationele 
diensten wordt aangedragen, is de buitenwereld nog in shock (emotie) 
van de crisis. Van de locoburgemeester wordt verwacht dat deze zowel 
zakelijk en rationeel de crisisorganisatie aanstuurt, maar ook leidend 
is in de verwerking van de shock. Door nauwlettend de (sociale) media 
te volgen (media-watching en omgevingsanalyse), kan de communi-
catieafdeling aanbevelingen doen om de (loco)burgemeester het gat 
tussen de rationele besluitvorming binnenshuis en de emoties buiten 
het gemeentehuis te laten overbruggen. Beelden kunnen de emoties 
verder versterken. Zo kan bijvoorbeeld een overdaad aan ME-peletons 
averechts werken en het beeld oproepen dat de (loco)burgemeester de 
‘oorlog’ aan de relschoppers verklaart.

Voor zover er nog veel onduidelijk is in het begin van een crisis,zal 
deze onzekerheid tot oplopende emoties leiden. De ervaring leert dat 
ook het benoemen van de onzekerheid een goede communicatielijn 
is. Juist door te benoemen dat ook de overheid nog niet alles weet en 
achter de schermen hard werkt om het nodige overzicht te krijgen, zal 
de collectieve stress afnemen.

Ratio versus emotie
De ervaring leert dat een beter beeld van de impact van de crisis 
ontstaat wanneer de (loco)burgemeester niet blind vaart op de input 
van de operationele deskundigen in zijn team, maar de situatie ook 
door de bril van getroffenen bekijkt. Mede daardoor kan beter worden 
ingeschat hoe de gemeente draagvlak kan krijgen voor de te nemen 
maatregelen en burgers doen wat de gemeente van hen verwacht. 
Hierbij speelt - uiteraard - ook de context van de crisis mee. Een brand 
in een klikobak is geen crisis. Een brandende klikobak bij een Blijf-van-
mijn-lijfhuis is wél een potentiële crisis. 

Een locoburgemeester die sterk werd geconfronteerd met het verschil 
tussen de ratio van de operationele diensten en de emoties van de 
bevolking is Gilbert Isabella. De hulpdiensten zetten een wijk af, nadat 
daar in de openbare ruimte asbest was aangetroffen. De emotionele 
impact van een simpel rood-wit-lintje wordt in het opvangcentrum 
goed duidelijk. Mensen die na een bezoek aan de supermark niet 
terug naar huis mogen en zich daar zorgen maken om achtergebleven 
kinderen en dieren.

In bestuurlijke of gewone crisissituaties kan het van belang zijn om 
een eigen kritische omgeving te organiseren. Naast de eigen adviseurs 
kan ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters deze functie 
vervullen, door niet alleen tips van ervaren collega’s aan te dragen, mee 
te helpen om te anticiperen en de juridische context te schetsen, maar 
ook door op afstand de ontwikkelingen te blijven volgen. 

1.5 ROL LOCOBURGEMEESTER IN DE NAFASE

Diverse locoburgemeesters hameren erop om tijdens de responsfase 
aandacht te schenken aan een goede en gedetailleerde verslaglegging. 
De verslaglegging is immers de basis voor de verantwoording achteraf, 
zowel richting de gemeenteraad als bij de externe onderzoeken van 
bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Arbeidsin-
spectie of het openbaar ministerie. Ook doen journalisten met enige 
regelmaat een beroep op de WOB om de verslagen openbaar te maken. 
Vooruitlopend op dergelijke onderzoeken, die doorgaans pas maanden 
na het incident worden gepubliceerd, kan worden overwogen om een 
“Feitenrelaas” naar buiten te brengen. Een feitenrelaas is een overzicht 
van alle gebeurtenissen van de eerste uren, de cruciale besluiten en de 
context waarin de besluiten tot stand zijn gekomen. Het feitenrelaas 
kan worden gevolgd door een korte, bondige interne evaluatie met leer-
punten, vooruitlopend op een later, diepgravender onderzoek. Het laat 
de druk van de buitenwereld afnemen, omdat het open en transparant 
beschrijft wat voor, tijdens en na de crisis heeft voorgedaan en wat de 
gemeente daar van heeft geleerd. 

De nafase vangt aan wanneer de crisis is afgerond en men overgaat tot 
de ‘orde van de dag’. In geval er geen burgemeester is, omdat de crisis  
bijvoorbeeld juist in de periode tussen vertrekkende en arriverende 
burgemeester valt, zal de loco ook deze fase voor zijn of haar rekening 
moeten nemen. Afhankelijk van de impact van de ramp kan de nafase 
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nog jaren duren. Zaken komen met regelmaat terug op de agenda van 
college en gemeenteraad, evenals de jaarlijkse herdenkingen. 

De nafase heeft doorgaans de volgende vier accenten: 
1. de nafase voor de gemeentelijke organisatie,

2. de nafase voor de hulpverleningsdiensten, 

3. de nafase voor de wethouder persoonlijk en, 

4. de nafase voor nabestaanden en de bevolking die 
 door de ramp getroffen is.

Nafase: gemeentelijke organisatie
De nafase voor de gemeentelijke organisatie bestaat uit het kanali-
seren van het verantwoordingsproces richting gemeenteraad en even-
tuele externe onderzoekscommissies (zoals de eerder genoemde 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid en inspecties). Zoals diverse inter-
views aangeven, ontstaat ook binnen het gemeentehuis een band 
tussen de mensen die in de crisis hebben samengewerkt. De impact 
binnen het gemeentehuis moet niet worden onderschat. Omdat mede-
werkers vaak zelf in de getroffen gemeenschap wonen, komen ze op 
meerdere manieren in aanraking met de impact van een crisis. Het is 
aan de gemeente om in te schatten of psychosociale aandacht en zorg 
voor de eigen medewerkers op zijn plek is. 

Nafase: hulpdiensten
De nafase voor de hulpverleningsdiensten bestaat uit het bieden van 
steun richting de hulpverleners die van nabij het incident of de ramp 
hebben meegemaakt. 

Nafase: wethouder persoonlijk 
De persoonlijke impact van een ramp wordt verschillend beleefd. Om 
de ramp en alles wat daarmee te maken heeft te verwerken, kan een 
burgemeester baat hebben bij psychologische begeleiding. Zo geeft 
oud-wethouder Michel du Chatinier uit Alphen aan den Rijn aan dat 
gesprekken met professionals, waarbij het functioneren uit het poli-
tieke spectrum werd getrokken, bij hem zeer goed hebben gewerkt. 

Niet zelden krijgt de (loco)burgemeester in de periode na de ramp nog 
te maken met persoonlijke bedreigingen, bedreigingen die ook het 

gezin van de wethouder raken. Zeker in situaties waarin burgers het 
leed dat hen is overkomen niet kunnen verkroppen, richt men zich in 
toenemende mate en met toenemende agressiviteit op de (loco)burge-
meester. De (loco)burgemeester is in die gevallen niet alleen boegbeeld 
in de crisisfase, maar ook de kop van jut in de nafase. 

Nafase: bevolkingszorg
Bij grote crises vereist de nafase voor de bevolking een planmatige 
aanpak. Na de eerste emotionele schok groeit de aandacht voor de 
materiële compensatie. (Loco)burgemeesters die met grotere crises te 
maken hebben gehad, raden aan om daar een aparte projectorgani-
satie voor op te zetten die zich kan buigen over de schadevergoedingen, 
herhuisvesting et cetera. Op het immateriële vlak komt in de nafase 
bijvoorbeeld het verzoek om een herdenkingsmonument naar voren. Bij 
de emotionele begeleiding van getroffenen kunnen ook partijen buiten 
het gemeentehuis een belangrijke rol spelen. Kerken en andere (reli-
gieuze) instellingen worden met regelmaat betrokken in het verwer-
kingsproces. De ervaring leert dat deze instanties in de ogen van de 
getroffenen minder afstandelijk dan de gemeente opereren, hetgeen 
het verwerkingsproces kan bespoedigen.

1.6 DE (LOCO)BURGEMEESTER EN DE MEDIA  TIJDENS CRISES

De aanbevelingen die geïnterviewden geven ten aanzien van de media 
richten zich op twee verschillende invalshoeken. Tijdens de acute fase 
vormen media namelijk zowel de input als de output van het crisis 
management. De input-kant richt zich op de berichtgeving die naar 
binnen wordt gehaald en de toets of de getroffen maatregelen helder 
worden gecommuniceerd. Vaak is de communicatieafdeling hierin de 
spil van de crisisorganisatie. De output-kant richt zich op de (sociale) 
media als communicatiekanaal richting de bevolking.

Media als communicatiekanaal
De media zijn een belangrijk communicatiekanaal om in contact te 
komen met de bevolking. Toch is de rol van de media in de loop der jaren 
veranderd. Had de overheid vroeger min of meer het monopolie op de 
berichtgeving, nu is de overheid slechts een van de vele bronnen die de 
media bij een crisis raadplegen. Ongeacht of de (loco)burgemeester te 
maken heeft met een grote fabrieksbrand of zwaar ongeval, een fami-
liedrama of een zedendelinquent, hanteert het Nederlands Genoot-
schap van Burgemeesters het uitgangspunt dat een open lijn met 
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media uiteindelijk tot het beste resultaat werkt. Wees duidelijk over de 
stand van zaken, bevestig wat klopt en ontkracht geruchten die evident 
onwaar zijn. In het land wordt doorgaans een drieslag in de commu-
nicatiestrategie gehanteerd, die een burgemeester bij grote en kleine 
crises als handvat kan gebruiken. Het vertrekpunt zijn de informatie-
behoefte en de verwachtingen van slachtoffers, betrokkenen en bevol-
king. Pas als we weten waar de getroffen bevolking behoefte aan heeft, 
is duidelijk welke communicatieboodschappen daarbij horen. Daaruit 
volgt vervolgens wat een passende aanpak is en of de eigen communi-
catiedoelen het beste kunnen worden behaald met een bijeenkomst, 
een bezoek of een persconferentie.

De drie doelstellingen van deze communicatiestrategie (de “drie-
slag”) bestaan uit 1) betekenisgeving (het duiden van een situatie 
en aansluiten bij de emoties in de samenleving), 2) informatiever-
schaffing (het geven van informatie, bevestigen van nieuws dat klopt 
en ontkrachten van geruchten) en 3) schadebeperking (het bieden 
van handelingsperspectief om bij de eigen inwoners schade te voor-
komen). In deze visie op crisiscommunicatie krijgt publieksvoorlich-
ting voorrang op persinformatie en benut de crisisstaf mogelijkheden 
als sociale media. om rechtstreeks met de samenleving te communi-
ceren. Als basisregel geldt dat zo snel mogelijk een goede mix moet 
worden gevonden tussen het duiden van de situatie enerzijds en het 
verschaffen van feitelijke en schadebeperkende informatie anderzijds. 

1.7 RELATIE LOCOBURGEMEESTER EN BURGEMEESTER

Als de burgemeester terugkomt, draagt de locoburgemeester het stokje 
over aan de burgemeester. Idealiter verloopt de overdracht van de loco-
burgemeester naar de burgemeester op een geleidelijke en natuurlijke 
manier. In die gevallen rondt de locoburgemeester de crisis af, terwijl de 
burgemeester zich op de achtergrond opstelt. In een aantal interviews 
komt naar voren dat de overdracht minder soepel ging. Dat heeft niet 
de voorkeur, omdat daarmee ook de kans ontstaat dat cruciale infor-
matie in het proces verloren gaat, 

1.8 DANKZEGGING EN VERANTWOORDING

De auteurs van deze bundel zijn de respondenten bijzonder erkentelijk 
voor de openhartige manier waarop zij over hun eigen crisiservaringen 
hebben gesproken. De gesprekken vormden het fascinerende bron-
materiaal op basis waarvan de interviews zijn geschreven. 

Ook bedanken wij Roy Johannink, de co-auteur van de eerste editie van 
Loco voor de Leeuwen, de publicatie waarin voor het eerst de lessen 
van locoburgemeesters stelselmatig zijn samengevat. Een groot deel 
van die lessen komt ook in deze tweede editie terug. 

1.9 TOT SLOT

Alle interviews zijn ook digitaal beschikbaar via het onderdeel ‘crisisbe-
heersing’ op de website van het Nederlands Genootschap van Burge-
meesters (www.burgemeesters.nl/crisisbeheersing) en kunnen met 
bronvermelding worden gebruikt voor opleidings-, trainings- en oefen-
doeleinden. Op dezelfde website is ook de Handreiking Crisisbeheer-
sing (www.burgemeesters.nl/crisishandreiking) terug te vinden, waarin 
de belangrijkste lessen uit interviews met burgemeesters en loco-
burgemeesters overzichtelijk zijn weergegeven. 

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) ondersteunt 
24 uur per dag burgemeesters en locoburgemeesters bij crises. Via 
070-3738080 worden opgedane lessen doorgegeven aan collega’s die 
op dat moment met een crisis te maken hebben. 
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Michel du Chatinier 
locoburgemeester in Alphen aan den Rijn

Het is 9 april 2011 als Alphen aan den Rijn wordt 
opgeschrikt door het schietincident. Tristan van der 
Vlis schiet in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen 
dood en verwondt er zeventien, alvorens zichzelf om 
het leven te brengen. Du Chatinier (ChristenUnie) is  
op dat moment wethouder en ondersteunt  
Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester,  
daar waar hij kan.
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‘Voor de context’, zo start Michel Du Chatinier, ‘is het wel belangrijk 
om te beseffen dat we op het moment van het schietincident uit een 
enorme bestuurscrisis kwamen. Twee wethouders waren vertrokken. 
Burgemeester De Gelder werd vervangen door Bas Eenhoorn. Hij zou 
hier drie maanden blijven om orde op zaken te stellen en Alphen weer 
terug te brengen in rustiger vaarwater, ook met het oog op de latere 
fusie met buurgemeenten Boskoop en Rijnwoude.’

Het is een periode waarin de wethouder het nodige op zijn bordje krijgt. 
‘Ik was 45 jaar. Twee collega’s uit het college waren weg. De burge-
meester was vertrokken. Daar bovenop kwam nog een grote gasex-
plosie die in december 2010 een aantal woningen had verwoest en 
een BING-onderzoek naar de toewijzing van woningen waarin twee 
ambtenaren een rol hadden gespeeld. Het was dus zoeken naar de 
weg omhoog. Op die bewuste zaterdag in april was het stralend weer. 
Volop zon. We hadden in de ochtend in Sociaal Activeringsrestaurant in 
een van de wijken hier, vlakbij de Ridderhof, een bijeenkomst. Het ging 
die ochtend over de WMO, die in 2007 was ingevoerd. De eerste ver- 
nieuwingsdiscussies vonden toen plaats. Bas Eenhoorn was toen nog 
maar net begonnen. We zouden na afloop van de bijeenkomst, die tot 
13 uur duurde, op de fiets naar de s.v. ARC gaan, een club die hoog 
amateurvoetbal speelt.’

Het is tegen 12 uur. Er wordt afgerond. Iedereen pakt een broodje en de 
eerste mensen gaan naar huis. ‘Je hoorde buiten een geluid van “tsjak-
tsjak-tsjak”. We zaten er vlakbij. We konden het niet thuisbrengen. Want 
je hebt geen referentie. Ik ben naar huis gegaan om mij om te kleden 
en met Bas naar het voetballen te gaan. Ik had de nieuwe pieper van 
Bas nog bij me. Die had de secretaresse aan mij gegeven. Ik weet nog 
dat die pieper en die van mij allebei op het aanrecht lagen en allebei 
afgingen. Die geluiden. Het lawaai. Het was duidelijk dat het dit keer 
iets anders was dan een brand. Buiten hoorde ik inmiddels ook heli-
kopters. Ambulances. Politiewagens. Van alle kanten kwamen ze de 
stad binnenrijden. Het was duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand 
was. Ik ben linea recta naar het gemeentehuis gereden. We hadden 
geen contact meer gehad, maar Bas kwam daar ook naar toe. Het voet-
ballen verdween automatisch naar de achtergrond.’

In eerste instantie gaat Du Chatinier niet aan het werk als locoburge-
meester. Hij springt bij op de afdeling communicatie. ‘Iemand zei tegen 
mij “ga twitter volgen” en dat heb ik braaf gedaan. Iedereen stond in de 
stand “er moet nu gewerkt worden”. Als loco had ik niet direct een rol, 

omdat Bas Eenhoorn op zijn telefoon was gealarmeerd en naar het 
gemeentehuis was gekomen. Toen er meer mensen binnenkwamen 
begonnen dingen georganiseerder te worden. Bas Eenhoorn ging het 
eerste beleidsteam in en beloofde om de uitkomsten met ons terug te 
koppelen. Dat is de eerste paar keer ook netjes gebeurd. Totdat we met 
de wethouders besloten om ons te verdelen over de opvangplekken, 
om daar namens de overheid ons gezicht te laten zien.’ 

Opvanglocaties
Inmiddels komen mensen op verschillende plekken bij elkaar. De 
winkeliers worden met hun personeel op het politiebureau onderge-
bracht. Slachtoffers en hun familieleden zitten in De Bron, het kerke-
lijk en wijkcentrum bij het winkelcentrum. ‘Wij moesten ons melden 
bij De Bron. Ik was met twee collega’s die net een week ervoor waren 
begonnen. Zij hadden op 1 april de vertrokken wethouders opgevolgd. 
Zij keken naar mij met een blik in de ogen van “hoe gaat dat hier”. Ik wist 
het ook niet. Maar we hebben ons bij De Bron gemeld. Ik ben vervolgens 
weer doorverwezen naar het politiebureau. Dan loopt het gek genoeg 
vanzelf. Ik sloot me aan bij een groepje C1000 medewerkers en vroeg 
hoe het ging. Op dat moment wisten we nog heel weinig. Ook niet dat 
de dader zichzelf om het leven had gebracht. Er hing nog steeds drei-
ging in de lucht. Ik ben op het politiebureau de groepjes afgegaan. De 
mensen van de supermarkt. De Marskramer. De bakker. Ik heb ze alle-
maal gesproken.’ 

Du Chatinier herinnert zich ook hoe hij daar bijna een cruciale fout 
maakt. ‘Ik wist dat Bas Eenhoorn een persconferentie zou geven, waarin 
hij de stand van zaken zou geven. Ik was al bezig om een televisie-
scherm de ruimte in te rijden. Maar terwijl ik bezig was om de televisie 
aan te sluiten, werd ik op mijn vingers getikt. Ik kreeg op mijn donder 
van een politieagent. Want als de mensen in die ruimte de tv-beelden 
zouden zien, zou hun verhaal worden beïnvloed. Dan zouden ze niet 
meer in te zetten zijn als getuige. Dat was mijn eerste les in crisisbe-
heersing, die dag.’

De aanwezigheid van Du Chatinier wordt op prijs gesteld. ‘Je bent, 
vreemd genoeg, enorm welkom. Je denkt “wie ben ik nu eigenlijk” en 
bent misschien zelfs bang dat je wordt gezien als een pottenkijker. 
Maar niets van dat alles. Je wordt op die moeilijke momenten juist 
gezien als iemand waar ze steun bij kunnen vinden. Je bent op dat 
moment de vertegenwoordiger van de overheid. Iedereen gaat praten.’

M
ich

el
 d

u 
Ch

at
in

ie
r



22    Loco voor de Leeuwen Loco voor de Leeuwen    23

Terwijl Du Chatinier in het politiebureau met getroffen winkeliers en hun 
personeel praat, houdt de dreiging buiten aan. ‘Er was even sprake van 
dat er meerdere daders zouden zijn. Op een gegeven moment zijn ook 
andere winkelcentra gesloten, omdat die werden genoemd in een brief 
die in de auto van de dader was aangetroffen. Op een gegeven moment 
speelde ook het gerucht dat de dreiging was verschoven naar het voet-
balveld waar we naartoe zouden gaan. Dat is gelukkig snel ontkracht 
door Kitty Nooij, de plaatsvervangend hoofdofficier, en Jan Stikvoort, 
de korpschef. Veel heb ik er niet van meegekregen, juist omdat we de 
persconferenties niet konden zien. Aan het eind van de middag ben 
ik teruggegaan naar het gemeentehuis en heb ik ook contact gehad 
met mijn gezin. Zij wisten meer dan ik. Toen ik om twee uur ‘s nachts 
thuiskwam heb ik alles nog eens teruggekeken. Ik nam alles op, als een 
spons. Ik zat er middenin, maar had een groot deel van het nieuws hele-
maal niet meegekregen. Dat was een aparte ervaring.’ Het is diep in de 
nacht als zijn echtgenote hem tot de orde roept. ‘”Wordt het niet eens 
tijd dat je boven komt?”, vroeg ze. Dat was terecht. Je zit vol adrenaline, 
maar je moet je rustmomenten pakken. Datzelfde gold ook voor Bas 
Eenhoorn. Die moest de dagen erna ook af en toe zijn rust nemen.’

Portefeuillehouder
Op de dag na het schietincident merkt Du Chatinier dat de rollen 
binnen het college gaan schuiven. Hij is niet alleen de vervanger van 
de burgemeester op de momenten dat het nodig is, maar is tegelijker-
tijd ook portefeuillehouder Jeugd, Sport, Onderwijs, Volksgezondheid 
en Dierenwelzijn. ‘Dat betekende, dat ik mij ook op mijn eigen zaken 
moest richten. Zoals de vraag “morgen gaan de scholen open, wat 
gaan we doen?” Dat werd extra gecompliceerd, omdat ik van de politie 
vernam dat een conciërge bij het drama om het leven was gekomen. 
Van mij werd verwacht dat ik erover mee dacht hoe we de ouders en 
hun kinderen op maandagmorgen gingen opvangen.’ Uiteindelijk leidt 
het overleg met de politie en de scholen tot een klein draaiboekje. ‘We 
hadden tegen de ouders gezegd dat ze erop moesten rekenen dat er 
cameraploegen rond de schoolpleinen zouden rondhangen. Daar is 
niets mis mee, maar het is altijd verstandig om ouders erop te wijzen 
dat ze zich ook niet verplicht hoeven te voelen om de media te woord 
te staan als ze daar geen behoefte aan hebben. Wat een complice-
rende factor was, was het feit dat het niet algemeen bekend was dat de 
conciërge om het leven was gekomen. Ze was wel meegenomen in het 
totaal aantal slachtoffers, maar haar identiteit was nog niet gedeeld. 

Daardoor concludeerden de media dat er nog een zevende slacht-
offer was. Er ontstond dus verwarring over het aantal slachtoffers. Ik 
weet nog dat ik mijn kamer uit ben gelopen en richting het beleidsteam 
ben gegaan, dat in een van de commissiezalen in vergadering was. 
Ik heb Krishna Taneja, de districtschef, geseind. Hij verliet de verga-
dering. Ik heb tegen hem gezegd dat we deze verwarring uit de lucht 
moesten nemen. Hij zei: “Ga maar naar de school en leg maar uit hoe 
het zit. Ik zorg wel dat het in het beleidsteam wordt geregeld”. Ik heb 
hem bedankt en ben op mijn fiets gesprongen, om richting de school 
te gaan. Daarmee is het gerucht dat er nog een extra slachtoffer zou 
zijn gelukkig vrij snel weer ontkracht.’ Deze ervaring onderstreept voor 
Du Chatinier de dubbele rol die je als wethouder en locoburgemeester 
soms hebt. ‘Je bent geen onderdeel van het beleidsteam, maar af en 
toe treed je wel op als verlengstuk van de burgemeester als die afwezig 
is. Je handelt naar bevind van zaken, waarbij de rollen elkaar continu 
afwisselen.’

Nazorg
Een andere belangrijke les die Du Chatinier met het schietincident 
opdoet is het belang van nazorg. Zowel richting de getroffen gemeen-
schap, als voor de eigen organisatie. ‘De nazorg begint als het incident 
of drama nog gaande is. Zo’n school die een medewerker mist, heeft 
aandacht nodig. Familieleden die met gewonden zitten idem dito. 
Ga zo maar door. Dat werd hier pas laat onderkend. We hebben op 
een gegeven moment externe hulp ingevlogen, waarmee het rustiger 
vaarwater kwam. Ina Strating heeft daarin ook veel betekend voor 
de nasleep en de contacten met de winkeliers en nabestaanden in 
de periode tot aan het monument. Heel nadrukkelijk is er toen voor 
gekozen om in gesprek te gaan en de winkeliers en nabestaanden ook 
een stem te geven in de manier waarop herdacht zou worden. Intern 
is ook Jan Eshuis, de gemeentesecretaris, met het thema ‘nazorg’ aan 
de gang gegaan. Als het mij nu zou overkomen, zou ik op zaterdag al 
vragen “wie gaat de nazorg doen?” Dat deed toen niemand. Daarin zie je 
ook dat het de interne organisatie heeft veranderd. Mensen die er toen 
bij waren, werken niet meer allemaal bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Bas Eenhoorn is weg. Een aantal wethouders is weg. Als zich weer 
iets voordoet in de media, bijvoorbeeld rond de jaarlijkse herdenking of 
als er in de media iets is met de letselschadeadvocaten, zoek je toch de 
mensen van het eerste uur weer op. Datzelfde geldt voor de winkeliers 
in de Ridderhof. Als ik voor de gemeenteraadsverkiezingen een pop-up 
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in de Ridderhof opbouw en je spreekt de winkeliers, heb je toch een 
andere relatie met elkaar dan voor het schietincident. Mijn credo is 
sindsdien “‘nazorg duurt altijd langer, ook al denk je dat het lang duurt”.’

Du Chatinier heeft als wethouder de leiding gehad over het “project 
nazorg”. Dat is geëvalueerd. ‘Pas door het rapport over de nazorg werd 
mijzelf ook duidelijk dat de nazorg voor onze eigen beroepsgroep, de 
burgemeester en wethouders, helemaal niet geregeld was. Dat was best 
confronterend om te bemerken. De enige die er oog voor had, was de 
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Hij was direc-
teur van Slachtofferhulp Nederland geweest en is er een keer met ons 
over in gesprek gegaan. Dat was bijzonder, maar ook nuttig om dingen 
in perspectief te zien. In brede zin waren in het jaar na het schietinci-
dent ook geluiden in de media te horen dat de nazorg aan getroffenen 
te wensen overliet. Dat vonden we toen heel erg om te horen. Omdat 
we naar ons idee echt ons best deden. Een commissie heeft het toen 
tegen het licht gehouden, wat heeft uitgemond in een rapport “Napijn 
en nazorg”. In dat rapport wordt onderstreept dat er op het moment dat 
er iets gebeurt in de gemeenschap, de nazorg voor eigen medewerkers 
en eigen bestuurders structureel te weinig aandacht krijgt. Het rapport 
viel niet goed toen het uitkwam. Omdat er tientallen mensen met 
nazorg bezig waren geweest in de nasleep van het schietincident. Maar 
de commissie had wel een punt. Ook als de intentie goed is, kunnen 
er in een emotioneel nazorgtraject toch dingen misgaan. Daarbij reali-
seerde ik mij pas later dat het schietincident in Alphen bijvoorbeeld 
ook anders doorwerkt dan de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn. 
Daar waren vooral bezoekers van buiten de stad getroffen. Bij ons ging 
het om mensen die allemaal rond de Ridderhof woonden. Dat heeft 
daarmee toch een ander effect op de lokale samenleving gehad. Ik word 
nog regelmatig geconfronteerd met de naweeën. Lopende rechtszaken 
zorgen nog altijd voor hick-ups in de nazorg. Mensen die in een rolstoel 
zitten door het schietincident en nog om ondersteuning vragen. Hoe ga 
je om met winkeliers die destijds renteloze leningen hebben gekregen 
om de moeilijke periode na het schietincident door te komen? Dat zijn, 
zeven jaar na dato, nog steeds onderwerpen die spelen.’  

Boegbeeld
Afsluitend komt Michel Du Chatinier op hetgeen dat hij van een routinier 
als Bas Eenhoorn heeft geleerd. ‘Het knapste waren toch de perscon-
ferenties. De manier waarop Bas Eenhoorn de samenleving meenam in 

“Nazorg duurt altijd langer dan je denkt, ook al denk je dat het lang duurt”

zijn verhaal. Hoe hij onder woorden bracht hoe erg het was en hoe erg 
hij dat zelf, als burgervader van Alphen aan den Rijn vond. Dat heeft Bas 
goed gedaan. Hij wist elke keer opnieuw de goede woorden te vinden, 
de juiste snaar te maken. Dat is naar mijn idee goud geweest en gaf op 
die moeilijke momenten steun aan de bevolking.’
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Gilbert Isabella 
locoburgemeester in Utrecht

Gilbert Isabella (PvdA) was nog geen half jaar 
wethouder, toen hij het “voor de kiezen kreeg”.  
In afwezigheid van burgemeester Wolfsen werd hij in 
de zomer van 2012 geconfronteerd met een  
asbestcrisis in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. 
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Het is hartje zomer. De temperaturen lopen op, terwijl Gilbert Isabella 
thuis bezig is met de voorbereidingen voor een verjaardagspartijtje 
van de dochter van zijn partner. De burgemeester is op fietsvakantie in 
Engeland. Isabella is de enige Utrechtse wethouder die in het land is en 
staat daarmee op piket. ‘Ik zou na de zomervakantie een crisistraining 
krijgen.’ Lachend: ‘Ik heb die training uiteindelijk nooit meer gedaan, 
want ik kreeg een vrijstelling. Maar ik had mij wel wat voorbereid op 
mijn crisispiket en nam de rol van loco serieus. Dat zou ik alle loco’s 
ook aanraden. Er kan immers altijd wat gebeuren. Ik had een boekje 
van de Veiligheidsregio gekregen, waardoor ik de structuren kende. Ook 
zorgde ik ervoor dat ik in die periode in de stad bleef. Je wist immers 
maar nooit.’

Terwijl Isabella in de keuken bezig is om de salades voor het feestje 
te maken, wordt hij gebeld door de politiechef. ‘Het was aan het begin 
van de middag. Hij vertelde dat er asbest was gevonden op een straat 
in Kanaleneiland. Hij wist nog niet exact hoe-of-wat, maar wilde mij 
vast waarschuwen, omdat zijn inschatting was dat het wel groot kon 
worden. Dat was ook mijn eigen beeld. Ik was in die tijd wethouder 
Wonen en met alle renovaties met asbest in het achterhoofd, wist ik 
hoe gevoelig dat soort zaken waren. In een split second was mij dat 
wel duidelijk. Ik heb de chauffeur gebeld en heb me omgekleed. In de 
tussentijd was ik nog een keer gebeld met het verzoek naar “de bunker” 
te komen, het crisiscentrum in Hoograven. Ik ben in de auto gestapt en 
er naartoe gereden. Onderweg twitter volgend, waar de eerste foto’s al 
verschenen. Zo snel gaat het.’ De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog 
tempo op. ‘Terwijl ik onderweg was, werd het gebied op Kanaleneiland 
al afgezet. Dat is kenmerkend voor hulpdiensten. Die gaan al aan de 
gang. De politie gaat niet wachten op de burgemeester om te vragen 
wat er moet gebeuren. Die realiseren zich gelukkig direct dat asbest 
op straat een gevaar kan zijn voor de kinderen die er spelen. Dat bete-
kent: linten, afzetten en bepalen hoe groot het afgezette gebied moet 
worden. Daar hoef je je op dat moment niet mee te bemoeien.’ 

In de auto herinnert Isabella zich dat burgemeester Wolfsen hem nog 
had beloofd om ter introductie een keer mee te gaan naar het crisis-
centrum. ‘Het is een vrij groot gebouw. Als je er nog nooit bent geweest 
is het even zoeken naar de ingang. Maar gelukkig wist de chauffeur 
dat de ingang aan de achterkant zat. Dus we konden snel van start.’ 
Eenmaal binnen wordt Isabella op hoofdlijnen bijgepraat over de situ-
atie. ‘Er was een grote renovatie bezig van flats die eigendom waren 

van woningcorporatie Mitros. Er stonden vier of vijf flats in de steigers. 
Er werd niet gewerkt op die zondag, maar er was een balk losgeslagen 
waar asbest in zat. Dat asbest is op straat terechtgekomen en daar 
hebben mensen melding van gemaakt.’ 

Crisisteam
Isabella weet als wethouder Wonen de directeur van Mitros vrij makke-
lijk te bereiken. ‘Omdat ik verwachtte dat het groot kon worden, heb 
ik hem direct gevraagd naar de bunker te komen. Hij heeft vanaf dat 
moment alle vergaderingen bijgewoond. Het was belangrijk omdat hij 
de nodige deskundigheid in kon brengen. Bovendien waren het niet 
onze flats, maar de flats van Mitros.’ In de bunker zijn ook de loco- 
secretaris, de politiechef, de brandweerchef, de GGD en communica-
tiemedewerkers aanwezig. ‘De locogemeentesecretaris heeft me door 
de eerste vergadering geleid. Maar ook later was hij mijn houvast. Hij 
was een goed ingevoerde ambtenaar, die me er ook op wees dat je af 
en toe je rustmoment moest pakken om even na te denken over het 
besluit dat voorlag. Voor een deel kon hij ook ontzorgen, door aan te 
geven welke zaken konden worden gedelegeerd en waar ik niet over 
hoefde na te denken. Dat je erop moet vertrouwen dat medewerkers 
dingen goed uitvoeren. Dat gaf rust. Hij gaf aan dat in het eerste rondje 
de briefing centraal stond, op basis waarvan we de stand van zaken 
en bestuurlijke prioriteiten konden bepalen. Al vrij snel vloeide daaruit 
voort dat we een noodverordening moesten uitvaardigen. Ik vroeg nog 
“hoe doe je dat?” maar dat bleek relatief eenvoudig. In het crisiscen-
trum werd daar een voorzet voor gemaakt, die door mij moest worden 
ondertekend, waarna die zou worden gedeeld met de gemeenteraad. 
Met de noodverordening kwam er toestemming om een groter open-
baar gebied af te zetten en afgezet te houden. Dat was op dat moment 
een belangrijk punt. Mensen waren tegengehouden en daar was bij de 
afzettingen gedoe over ontstaan. Mensen waren naar de winkel gegaan 
en konden daarna hun huis niet meer in. Ook waren er journalisten die 
overal naartoe wilden. Met de noodverordening hielden we het gebied 
vrij voor de hulpdiensten die daar aan het werk moesten.’

In het crisisteam dat Isabella voorzit komt ook veel nadruk op de infor-
matievoorziening naar de bewoners. ‘Er waren kinderen die buiten 
hadden gespeeld. Er liepen mensen rond. Er moest informatie worden 
verstrekt over wat er aan de hand was. Maar dat bleek nog niet zo 
eenvoudig, omdat we op dat moment nog veel informatie misten. Wel 
waren in het crisisteam in overleg met de directeur van Mitros maat-
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regelen genomen om metingen van het asbest te doen, maar het 
zou enige tijd duren voordat de resultaten daarvan bekend zouden 
worden. Ondertussen mochten mensen het flatgebouw niet meer in. 
Maar het asbest was voor een deel al de portieken ingelopen, doordat 
mensen in en uit waren gelopen.’ Ook de omvang van het probleem 
is niet eenvoudig te bepalen. ‘Het ging om vier flats met in totaal 200 
woningen. De eerste flat was door de politie afgezet. Door Mitros was 
al vrij snel bepaald dat de mensen die flat moesten verlaten. Daarbij 
liepen we tegen het probleem aan dat een groot deel van de mensen 
op vakantie was, naar Marokko of Turkije. Dus het was maar de vraag 
wie er wel en niet thuis was en of de flat daadwerkelijk leeg was. Tege-
lijkertijd werkte de aanwezigheid van hulpverleners op de zenuwen van 
de bewoners. Mensen raakten in lichte paniek van al die brandweer-
mensen, politieagenten en mannen in witte pakken die opeens door 
hun straat liepen. Dat maakte de situatie er niet rustiger op. Bovendien 
bleek dat de communicatie met de flatbewoners lastig was, omdat niet 
iedereen goed Nederlands sprak. We gaan er voetstoots vanuit dat in 
tijden van crisis iedereen de overheid begrijpt, maar hier sprak drie-
kwart nauwelijks Nederlands. Het was warm. Mensen werden prikkel-
baar. “Veel emoties en veel onduidelijkheid.” Dat was in een notendop 
de situatie zoals die in de eerste uren speelde.’

Om de mensen tegemoet te komen, wordt vrij snel besloten een nabij-
gelegen sporthal te openen. ‘Ik ben daar rond 16 uur naartoe gegaan en 
heb er veel tijd gespendeerd om met mensen te praten. Dat was nog niet 
altijd even eenvoudig. Allemaal mensen stonden om mij heen. Mensen 
kregen honger, de een stond te schreeuwen omdat haar hondje nog in 
huis was, van een ander was een kind achtergebleven. Iedereen kwam 
naar mij toe. Ik heb iedereen gevraagd om dat soort dingen te melden 
bij de organisatie, om dan te bekijken wat er nodig was. Uiteindelijk is 
er inderdaad nog een hulpverlener naar het huis gegaan waar nog een 
meisje was achtergebleven. Die kwam later huppelend van blijdschap 
met een teddybeer die ze van de brandweer had gekregen de sporthal 
binnenrennen. “Kijk mama, spannend allemaal!”, zei ze nog. Dat gaf wel 
een beetje ontlading in de gespannen sfeer in de hal.’ Omdat Isabella 
inschat dat het tot zeker 21 uur duurt voordat de eerste monsters zijn 
geanalyseerd, gaat hij met de hulpdiensten in overleg wat er aan de 
huidige situatie gedaan kan worden. ‘Het werd wel duidelijk dat we niet 
tot 21 uur konden wachten, omdat daarmee het hele gebied op slot zat. 
Op basis van de informatie van de brandweer en de GGD hebben we 
ingeschat of we het gebied konden verkleinen. Op basis van de zicht-

bare deeltjes, de windrichting en andere zaken is besloten dat het 
verantwoord zou zijn om twee van de vier flats weer vrij te geven. Dat 
heb ik rond 18 uur in de sporthal bekend gemaakt.’ 

Geluidswagen
Met het vrijgeven van de flats beperkt het probleem zich vervolgens 
tot twee flats. De bewoners van flat 1 mogen niet terug, over de bewo-
ners van flat 2 wordt nog getwijfeld. ‘Inmiddels kregen we wel het idee 
dat niet iedereen de flat had verlaten. Omdat er een mogelijkheid in zat 
dat mensen om 21 uur alsnog terug mochten, hebben we daar op dat 
moment geen werk van gemaakt.’ Na de mededeling aan de bewoners 
gaat Isabella terug naar het crisiscentrum. ‘Toen we wegreden vroeg ik 
aan de chauffeur om nog even een rondje te rijden. Tot mijn verbazing 
zag ik dat de afzetlinten bij flat 3 en flat 4 nog hingen, terwijl ik net had 
aangekondigd dat die waren vrijgegeven. Ik belde ogenblikkelijk met 
de politiechef en vroeg hoe dat toch kon. Hij vertelde dat het onder-
deel is van de logistiek; als de hoogste baas een besluit neemt, kost 
het tijd voordat het op alle niveaus in de crisisorganisatie is doorge-
geven. Dat kost een minuut of tien.’ De anekdote brengt Isabella op een 
belangrijk punt als voorzitter van het crisisteam. ‘Ik begrijp dat het tijd 
kost voordat een besluit is doorgevoerd. Maar ik vind het wel belang-
rijk dat je teruggekoppeld krijgt wat er met een besluit is gedaan. Zo 
had ik eerder op de dag al akkoord gegeven op het verzoek om met 
een geluidswagen te gaan rijden. Toen ik daar later op terugkwam, kon 
niemand mij zeggen of de geluidswagen wel of niet was gaan rijden. Op 
zich maakt het mij niet uit of de geluidswagen wel of niet wordt ingezet, 
maar als ik daar een besluit over neem wil ik wel weten of daar iets mee 
is gedaan. Pas in het onderzoeksrapport dat later verscheen las ik dat 
die wagen helemaal niet meer heeft gereden.’ De reden dat de geluids-
wagen uiteindelijk niet is gaan rijden, verbaast Isabella tot op de dag 
van vandaag misschien nog wel het meeste. ‘Vanwege arbotechnische 
redenen mochten de hulpverleners niet het asbestgebied in, terwijl we 
nota bene al hadden geconstateerd dat er nog steeds kinderen over 
straat liepen. Maar vanwege het mogelijke gevaar mag je blijkbaar 
zelfs in een afgesloten auto de mensen niet meer waarschuwen. Dat 
had ik bij wijze van spreken zelf nog wel aangedurfd’. 

In de bunker heeft Isabella nog een aantal vergaderingen met het 
crisisteam. ‘De eerste metingen kwamen rond half tien, tien uur ’s 
avonds binnen. Er was een bepaalde concentratie asbest geconsta-
teerd in de flat waar de balk vanaf was gekomen. In twee portieken van 
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die flat waren de waarden aan de hoge kant. Toen heb ik gezegd dat 
die flat ontruimd moest blijven. Over de flat er tegenover was op dat 
moment nog steeds twijfel. Uiteindelijk lag ik net in bed toen rond 2.30 
uur de uitslag van die flat binnenkwam. Er was ook asbest gemeten, 
maar dat leek vooral te komen doordat mensen dat overdag hadden 
ingelopen. We wisten dat er nog steeds mensen in die flat zaten, die 
niet naar de sporthal waren gekomen. Maar het werd mij te gortig om 
die middenin de nacht van hun bed te lichten. De mensen sliepen en 
buiten was het gebied afgezet, dus dat vond ik aanvaardbaar. De poli-
tiechef zei “dat vind ik een wijs besluit meneer Isabella, maar u moest 
het wel zelf zeggen”. Dus tot de volgende ochtend is daar geen werk 
meer van gemaakt.’

Verhouding tot Mitros
Terugblikkend komt Isabella ook op de rolverdeling tussen de gemeente 
en Mitros. ‘Uiteindelijk zijn het de huurders van Mitros. Dus zij zijn ook 
de hotels gaan regelen waar de mensen in de flats naartoe konden. 
Daar hebben ze niet flauw over gedaan. Ook niet toen bleek dat er later 
iemand tussen zat die helemaal niet in de afgesloten flats woonde. 
Mitros heeft vanaf het begin alle medewerking verleend en ook veel 
werk verzet. Op een gegeven moment kwam toen wel de vraag op tafel 
over wie nu wat communiceert. Ik werd ondersteund door communica-
tiemedewerkers en Mitros had ook eigen medewerkers ingezet. Juist 
omdat communicatie zo’n cruciaal instrument is, vind ik het belangrijk 
dat we daar scherp op zijn. Tot mijn verbazing zag ik echter in een uitge-
geven Informatiebulletin teksten staan die ik eerder had afgekeurd. 
Het bleek dat iemand binnen Mitros zelf met die teksten aan de gang 
was gegaan, zonder dat verder aan ons terug te koppelen. Daar heb ik 
toen wel een punt van gemaakt. We hebben een adviseur ingehuurd die 
dat proces heeft bewaakt en mij kon garanderen dat er alleen teksten 
zouden worden voorgelegd die in afstemming met Mitros tot stand 
waren gekomen.’

Het akkefietje met communicatie brengt Isabella ook op de rol van 
de pers. ‘Ik heb geprobeerd om richting de pers continu open kaart te 
spelen. Toen ik ’s middags aankwam bij de bunker heb ik al gezegd dat 
ik me eerst wilde laten informeren en daarna zo snel mogelijk aan hen 
zou terugkoppelen wat we gingen doen. Als ik niets te melden had, dan 
zei ik dat. We gaven procesinformatie. Zaken als “wat is de windrichting, 
hoe loopt de opvang, wanneer verwachten we nieuwe meetresultaten?” 
Eigenlijk sprak ik elk uur wel met de pers. In de persconferenties heb ik 

deskundigen zelf aan het woord gelaten. Vanuit de wetenschap dat ik 
als wethouder stoer kan doen en een verhaal kan houden over asbest, 
maar na twee zinnen toch met mijn mond vol tanden sta. De brand-
weer deed het woord, de GGD idem dito. Eigenlijk is dat zo doorgegaan 
totdat burgemeester Wolfsen terug van vakantie was.’ Over de terug-
keer was het nodige te doen, volgens Isabella. ‘In eerste instantie leek 
het volgens het crisisteam niet nodig dat hij terugkwam. Bovendien 
had de burgemeester een praktisch probleem, omdat er tot woensdag 
geen vluchten beschikbaar waren. Maar de kritiek werd steeds luider. 
“De burgemeester is op vakantie, maar wij mogen niet eens in ons eigen 
huis zijn”. Uiteindelijk was hij woensdag weer in de stad. Hij is gebriefd 
en op de hoogte gebracht van alle acties die we in touw hadden gezet. 
Dat ging van de opvang tot en met verzekeringskwesties, de beveili-
ging van de flats en de meetresultaten. Samen zijn we naar een aantal 
hotels geweest om de bewoners te bezoeken. Eigenlijk heb ik toen het 
stokje weer aan hem overgedragen, maar wel door samen op te lopen.’

Evaluaties
“In de gemeenteraadsvergadering kwam de noodverordening aan bod, 
die door de raad van Utrecht is bekrachtigd. Dat was uiteraard ook het 
moment om een toelichting te geven op de acties die waren uitgezet. 
Vervolgens is een commissie gevraagd om de aanpak te evalueren, of 
we niet overdreven te werk waren gegaan en of de locoburgemeester 
de juiste besluiten had genomen. Dat betekende niet dat het daarmee 
rustig werd, want het circus laaide van tijd tot tijd weer op. Zo ging 
iemand, gelieerd aan een politieke partij, langs de deuren en maakte 
mensen bang dat er nog asbest was achtergebleven. Dat kwam op mij 
over als bangmakerij in een wijk die net het nodige achter de rug had 
gehad. De commissie Jansen kwam uiteindelijk met het eindoordeel 
dat het een forse ingreep was geweest door de twee flats te ontruimen, 
maar dat het gegeven de omstandigheden en op basis van de beschik-
bare informatie een juiste beslissing was.’

In de aanloop naar het rapport geeft Isabella aan dat hij baat heeft 
gehad van de verslagen van het crisisteam. ‘In een crisis wordt goed 
meegeschreven en afspraken worden vastgelegd. Dat geeft houvast. 
Niet alleen tijdens de crisis zelf, maar ook in de verantwoordings-
fase van een crisis. Verder was het wel bijzonder dat door het onder-
zoek van de commissie Jansen pas duidelijk werd hoe het kwam dat 
er zo hoog was opgeschaald. Iemand had met de storingsdienst van 
Mitros gebeld. Omdat het zondag was, verwees Mitros door naar de 
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politie, met het idee dat hiervoor 0900-8844 zou worden gebeld. Maar 
in plaats daarvan is er 112 gebeld, waardoor alle alarmbellen gingen 
rinkelen en het idee ontstond dat de straat bezaaid lag met asbest. 
Ik denk dat ik het toch prettiger had gevonden dat er 0900-8844 was 
gebeld. Dan hadden we iets meer tijd gehad om met deskundigen de 
ernst van de situatie in te schatten, in plaats van direct volledig op te 
moeten schalen. Maar het blijft speculeren of het dan echt anders was 
gelopen.’

Boegbeeld
De vraag blijft of Isabella niet te veel het boegbeeld is geworden in 
deze crisis en daarmee Mitros uit de wind heeft gehouden. Isabella 
is het daar niet mee eens. ‘Wat daarbij meespeelt is dat Mitros op dat 
moment geen goede naam had bij huurders. Ook de renovaties liepen 
niet altijd even goed. Dus ik had als wethouder Wonen al regelmatig 
klachten over de renovatie van Mitros ontvangen. Nu ik in de rol van 
loco zat, keken huurders al snel naar mij. Ik zou de problemen van 
Mitros oplossen. Ik moest op mijn beurt de mensen vragen om Mitros 
het vertrouwen te gunnen, wat ze op voorhand niet hadden. In de 
verhouding tot Mitros hadden bewoners andere verwachtingen van mij 
dan van Mitros.’ Isabella geeft een voorbeeld van een gesprek, dat hij op 
straat had met een bewoner, terwijl hij een rondje liep met de directeur 
Wonen van Mitros. ‘De mevrouw die wij spraken was in paniek. Ze had 
te horen gekregen dat ze uit het hotel terug kon naar haar huis. Maar 
ze vertrouwde het niet. Ik zag in haar vooral iemand die niet wist wat 
haar boven het hoofd hing, haar vastigheid kwijt was en daardoor niet 
wist wat ze moest doen. Ik kon haar geruststellen, door de directeur 
Wonen aan te laten bieden dat een consulent van Mitros zo snel moge-
lijk langs zou komen om naar haar probleem te kijken. Mitros heeft 
daar minder souplesse in, maar wij zijn als wethouders daar denk ik 
makkelijker in. Ga gewoon naar de mensen toe en ga met ze in gesprek. 
Ik heb dat ook nadien nog gedaan. Toen mensen eenmaal terug waren 
heb ik nog een aantal bezoeken gebracht. Bij de mensen thuis. Blij met 
de nieuwe spullen die ze hadden. Nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbe-
dekking. Het had even geduurd maar de renovatie had uiteindelijk goed 
uitgepakt.’ Dat laat onverlet dat ook een taak voor Mitros was wegge-
legd. ‘Toen we ons realiseerden dat niet iedereen Nederlands sprak, 
hebben we Mitros aangemoedigd ook in het Berbers en Arabisch te 
communiceren. En meer langs de deuren te gaan, waar je bij een wijk 
met geletterden misschien meer per bewonersbrief communiceert. Je 

moet elkaar in dit soort situaties aanvullen waar het kan, maar ook in 
het oog houden wie primair voor welk deel verantwoordelijk is. Onze 
verantwoordelijkheid bestond er bijvoorbeeld ook uit dat we vinger aan 
de pols hielden in de nazorg, om zeker te zijn dat Mitros zou doen wat 
het had toegezegd. Dan ging ik op woensdagmiddag nog even de wijk 
in en dronk ik her en der een kop thee om de verhalen te horen. Maar 
dat was voor mij toen al in de hoedanigheid van wethouder Wonen, niet 
meer als locoburgemeester.’ 

Caribisch Nederland
Na het wethouderschap in Utrecht vertrekt Isabella naar Caribisch 
Nederland, om daar Rijksvertegenwoordiger te worden. ‘Daar heb ik 
profijt gehad van de asbestcasus op Kanaleneiland. Toen orkaan Irma 
in september 2017 de bovenwindse eilanden teisterde, heb ik dezelfde 
methodiek van vergaderen toegepast. Net als in de beleidsteam in 
Utrecht vergaderde het crisisteam heel staccato. Een kort rondje. 
Snelle besluiten. Daar had ik echt profijt van.’Gi
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“In een crisis wordt meegeschreven en afspraken worden vastgelegd.  
Dat geeft houvast tijdens de crisis, maar ook in de verantwoordingsfase”
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Tim Verhoef
locoburgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug

Tim Verhoef (GroenLinks/PvdA) was in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug locoburgemeester, toen de  
broertjes Ruben en Julian uit het naburige Zeist  
vermist raakten. In afwezigheid van de burgemeester 
stond Verhoef aan het roer van de crisisorganisatie,  
die zich vooral moest ontfermen over de mensen die 
vanuit het hele land in het bos bij Doorn kwamen  
zoeken naar de vermiste broertjes.
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Het is al een aantal jaren terug. Tim Verhoef bladert door een schriftje, 
waarin hij in die dagen heeft bijgehouden welke beslissingen hij heeft 
genomen en met wie hij contact heeft gehad. ‘Het klinkt misschien 
gek, maar het bijhouden van een schriftje is goud waard. Je krijgt in 
een crisis vaak zoveel informatie, dat het gaat duizelen. Het heeft 
mij goed geholpen om overzicht te houden en zaken terug te kunnen 
halen.’ 

Verhoef gaat in gedachten terug naar mei 2013. ‘Ik was sinds 2010 
wethouder in Utrechtse Heuvelrug. Het was mei 2013, toen de broertjes 
vermist raakten. Burgemeester Naafs was de dag ervoor op vakantie 
gegaan. Ik werd ’s ochtends door de politie gebeld met het verhaal dat 
iemand in het recreatiegebied ’t Doornse Gat zelfmoord had gepleegd. 
Dat recreatiegebied ligt tussen Doorn en Leersum in. Het ging om 
iemand die niet uit onze eigen gemeente kwam, waardoor er voor ons in 
principe weinig taken lagen.’ Het verhaal verandert, als blijkt dat de man 
ook twee zoontjes onder zijn hoede had, die op dat moment spoorloos 
verdwenen zijn. ‘Ook vanuit de familie wist niemand waar de kinderen 
waren. Het was één groot vraagteken. De ouders van de jongens waren 
gescheiden. De zoontjes waren 9 en 7 jaar oud en zouden die dagen bij 
hun vader zijn. Dat werd in de loop van de dag duidelijk. Diezelfde avond 
is de eerste zoektocht op touw gezet, waarbij ook het Korps Mariniers 
is ingezet. Dat korps is in Doorn in de Van Braam Houckgeestkazerne 
gevestigd en is ingeschakeld vanwege hun ervaring met sporenonder-
zoek. Diezelfde avond roept ook de moeder van Ruben en Julian via 
Facebook op om uit te kijken naar haar kinderen.’

Burgerzoekacties
Verhoef vertelt dat de rol van de burgemeester in dit soort situaties 
normaliter beperkt is, maar het in dit geval veranderde toen er burge-
rinitiatieven ontstonden om mee te helpen met zoeken. ‘We zijn met 
onze crisisorganisatie bij elkaar gekomen om te kijken wat er moest 
gebeuren. We besloten al snel dat de communicatie over de zoekac-
ties het beste via de politie kon lopen. Wel heb ik intern met onze crisis 
coördinator en mensen van de communicatieafdeling afgesproken om 
elkaar te blijven informeren. Het waren vooral praktische zaken die 
geregeld moesten worden. Er was een grote drijfveer van mensen om te 
komen helpen zoeken. Daar wilden we ruimte aan geven. Tegelijkertijd 
was het onduidelijk hoeveel mensen op de online oproepen af zouden 
komen. Als ze allemaal met de auto kwamen, moesten ze wel ergens 
kunnen parkeren. Dat soort zaken zijn toen besproken. Ook is met 

de politie gesproken hoe ze de zoekers konden begeleiden. De politie 
zette alle zeilen bij om de mensen in het bos te instrueren. Tegelijker-
tijd moest de politie ook zijn werk kunnen blijven doen. We wilden niet 
dat het speurwerk van de politie verstoord zou worden door de burger-
zoektochten.’

In deze periode heeft Verhoef geen contact gehad met de burge-
meester. ‘De burgemeester zat ver weg in het buitenland. Bij ons gold 
de afspraak “weg-is-weg”. Mijn inschatting was bovendien dat hij 
weinig zou kunnen doen op die afstand. Wel heb ik om mij heen een 
club van mensen georganiseerd die met me mee kon denken in de 
afwegingen die ik moest maken. Met die adviseurs sprak ik telefonisch, 
soms fysiek op het gemeentehuis van Doorn. Ook had ik contact met 
de burgemeester van Rhenen, die ik kende vanuit een bestuursfunctie. 
Hij was toch meer ervaren dan ikzelf en dat kwam van pas als ik wilde 
sparren over de dilemma’s die ik op mijn bordje kreeg. Ik heb hem wel 
een beetje als coach kunnen en mogen gebruiken.’

Verhoef kwam ook snel in contact met de organisatoren van de burger-
zoekacties. ‘We hebben nooit gedacht “dit willen we niet” of “dit moeten 
we tegengaan”. Dat is niet aan de orde geweest. We hebben de mensen 
die kwamen zoeken vooral willen ondersteunen, door te helpen de 
zaken in goede banen te leiden. Daar was structuur voor nodig. Het 
was voor het eerst in Nederland dat er op deze schaal werd meege-
zocht. Online meldden mensen zich aan en die kwamen dan helpen. 
Dat vroeg soms ook om maatregelen. Zo hebben we bij de provincie 
gevraagd om tijdelijk de snelheid op de provinciale weg bij het zoek-
gebied te verlagen. Er liepen immers veel mensen van de geparkeerde 
auto’s naar het bos. Toen het massaal dreigde te worden, hebben we 
ook de oproep gedaan om vooral op de fiets te komen. Dat heeft wel 
effect gehad. Er kwamen toch honderden mensen op af in een periode 
van een paar dagen. Verder deden de organisatoren van de zoekacties 
veel zelf. Zo hebben zij ook de plannen gemaakt om de zoekgebieden in 
te delen. Daar hebben wij ons als gemeente niet mee bemoeid.’ Volgens 
Verhoef waren de contacten goed. ‘Ze waren heel coöperatief. Uiteinde-
lijk heeft ook iedereen de goede intenties en hetzelfde doel voor ogen: 
de jongens vinden. Maar door hen te faciliteren waar het kon, waren we 
ook in staat om te anticiperen. We dachten met ze mee en wisten wat 
er stond te gebeuren. Er ontstonden heel snel hele korte lijnen tussen 
ons en de organisatoren.’
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Volgens Verhoef ontstond er een wisselwerking tussen de zoektochten 
en de media-aandacht voor de vermissing. ‘Omdat de massaliteit van 
de zoektochten nieuw was, was het ook nieuwswaardig. Daardoor 
meldden zich nieuwe mensen aan om mee te zoeken. Dat versterkte 
elkaar. Die media-aandacht betekende ook dat RTV Utrecht en andere 
media langskwamen. Het hielp dat ik daarvoor al wel eens had geoe-
fend. Wat ook helpt, is dat je je bewust bent van de rol die je op dat 
moment hebt. Uit oefeningen ken je de standaardvraag “gaat u naar 
het rampterrein, burgemeester?” Maar die vraag snijdt wel een essen-
tieel punt aan. Je wordt geacht om op het gemeentehuis je contacten 
te leggen en je netwerk in te zetten. Dát is waar je op dat moment van 
bent. Dat impliceert dat je ook continu communiceert met alle partijen 
waar je mee te maken hebt. De media zijn daar onderdeel van.’

GRIP-structuren
Verhoef geeft aan ook baat te hebben gehad bij de standaard verga-
deragenda die hij vanuit de Veiligheidsregio heeft gekregen. ‘Als loco 
kregen we bij ons aantreden allemaal een boekje waarin de GRIP-
structuren werden uitgelegd, maar waar ook de belangrijkste check-
listen zijn opgesomd. De eerste dag heb ik dat boekje erbij gepakt om 
te zien of we niets over het hoofd zagen. Dat heeft zeker geholpen, ook 
omdat het je nog eens scherp houdt op de rol die je in het grotere geheel 
moet vervullen.’ In die rol wordt Verhoef ook scherp gehouden door zijn 
adviseurs. ‘Je zit met een aantal mensen om tafel. Het voordeel is dat ze 
grotendeels uit je eigen organisatie komen en je ze dus kent. Het geeft 
veel rust als je ziet dat iedereen weet wat van hem of haar verwacht 
wordt. Uiteraard maak je zelf als bestuurder je eigen afwegingen, 
maar het is fijn als je wordt ondersteund door mensen die zich net zo 
betrokken voelen als jezelf. Die zich ook vrij voelen om je aan te vullen 
waar dat nodig is. Dat is goud waard.’ Hetzelfde geldt volgens Verhoef 
voor de ondersteuning vanuit de politie. ‘Daar zitten uiteindelijk toch de 
experts. Zij kunnen een inschatting maken wat er gaat gebeuren en of 
het beheersbaar blijft. Daar moet je ook op vertrouwen.’ 

Nadat de zoektochten in en rond het Doornse Gat niets oplevert, 
verplaatsen ze zich naar gebieden buiten de gemeente. ‘Dat gaf in zekere 
zin een vreemd gevoel. Omdat de crisis niet was afgerond, maar het 
accent zich wel naar andere gemeenten verplaatste. Het was onduide-
lijk of en waar ze gevonden zouden worden. Enkele andere gemeenten 
hebben wij vervolgens geadviseerd, door de ervaring die we in die paar 
dagen hadden opgedaan met de organisatoren van de zoekacties. Er 

werd op tal van plekken gezocht. Niet alleen in de regio Utrecht, maar 
ook ver daarbuiten. Er waren ook paragnosten die aanwijzingen gaven 
voor waar er gezocht moest worden. Je zag dat mensen zich daar dan 
aan vastklampten’. 

Overheidstaken
Als de lichamen van de jongens uiteindelijk worden gevonden in 
Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede), is de crisis voor Verhoef afge-
rond. ‘Ik heb nog even kort contact gehad met de organisatoren, maar 
we hebben geen bijeenkomst meer gehouden. Ik geloof dat de mensen 
die de kern van de zoektochten vormden wel met elkaar een afsluitend 
moment hebben georganiseerd. Maar dat vind en vond ik ook aan hen’. 

Verantwoording
In de gemeenteraad zijn de gebeurtenissen geen zwaar onderwerp 
van gesprek meer geweest. ‘Ik heb nog een keer kort teruggeblikt op 
hetgeen we hadden gedaan. Daarin gaat het met name om de open-
bare ordeportefeuille die je in het locoburgemeesterschap overneemt 
van de burgemeester. Terugblikkend was het een crisis die kort duurde, 
maar wel een behoorlijke impact had. Zowel op de samenleving, de 
organisatie als op mijzelf. Het is niet zo dat we lange dagen maakten, 
maar je merkte dat de agenda er echt door werd beheerst. Je hebt toch 
veel momenten waarop je met deze en gene afstemt en ik was voort-
durend alert op de actuele ontwikkelingen. Het was ook plezierig dat ik 
af en toe met de collega-wethouders heb kunnen sparren. Dat is afron-
dend ook een tip. Benut de expertise en wees niet te terughoudend om 
je besluiten bij anderen te toetsen. Uiteindelijk kijkt toch iedereen naar 
jou. Dan is het fijn om op hoofdlijnen te kunnen polsen hoe anderen 
tegen je cruciale besluiten aan zullen kijken.’
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“Het geeft veel rust als je ziet dat iedereen weet  
wat van hem of haar verwacht wordt”
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Floris Voorink
locoburgemeester in Hilversum

Floris Voorink (VVD) was nog maar een paar maanden 
wethouder in Hilversum, toen hij te maken kreeg 
met de impact van de MH17-ramp. De gemeenschap 
van Hilversum werd zwaar geraakt door de ramp die 
Nederland op donderdag 17 juli 2014 trof. 
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Floris Voorink doet mee aan de raadsverkiezingen van maart 2014, 
maar heeft op dat moment niet de verwachting wethouder in het 
nieuwe college te worden. ‘Ik was met hele andere dingen bezig. Ik was 
net gestart in een nieuwe baan. Anderhalve maand voor de verkie-
zingen was ik net vader geworden, een andere reden waarom ik niet op 
een drukke wethoudersbaan zat te wachten. Al had ik wel gezegd dat ik 
me warm aanbevolen zou houden als ik iets kon betekenen, maar niet 
met het idee dat ik enorm geschoffeerd zou zijn als ik gepasseerd zou 
worden. Maar dat liep duidelijk anders. In mei trad ik aan en mocht ik 
aan de slag als wethouder Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Sport en 
Gemeentelijke Organisatie.’

Hij vertelt over de hectische beginperiode waarin hij werd ondergedom-
peld in het werk. ‘Op het gemeentehuis verzoop ik in de dossiers. Thuis 
stond de boel op zijn kop met de kleine. Al met al was het een drukke 
tijd, maar ik hield mijzelf voor dat het in de zomer rustiger zou worden. 
Er zijn geen raadsvergaderingen. Je hebt tijd om de stukken te lezen. 
Ik kon mij er echt op verheugen.’ Wel zullen in de zomer alle collega-
wethouders op vakantie zijn. ‘Collega’s hadden al voor de verkiezingen 
hun vakantieplannen gemaakt. Ik was de enige die nog niet aan het 
hoogseizoen gebonden was. Wij hadden zelf het idee om in september 
weg te gaan. Dus het was vrij snel duidelijk dat ik piket zou draaien als 
de anderen er niet zouden zijn. Ook de burgemeester was een aantal 
weken weg. Maar hij had een vakantiehuisje in Loosdrecht, dus bleef in 
de buurt, terwijl ik een week of twee zou overbruggen totdat één van de 
anderen terug zou zijn.’ 

Maar op 17 juli verandert de wereld drastisch. ‘Het nieuws kwam op die 
dag heel fragmentarisch binnen. Eerst was het nieuws dat er een vlieg-
tuig was neergestort in de Oekraïne. Later gevolgd door het gegeven 
dat het een vliegtuig vol Nederlanders was, dat was vertrokken uit 
Amsterdam. Hoe verschrikkelijk ook, maar op dat moment had ik nog 
niet de relatie gelegd met mijn werk. Totdat in de loop dan de dag duide-
lijk werd dat er ook Hilversummers in het vliegtuig zaten. Maar ik had 
op dat moment eigenlijk nog steeds geen idee van wat dat zou bete-
kenen voor Hilversum en mijzelf.’

Volgens de eerste berichten gaat het om minimaal één gezin dat uit 
Hilversum komt. Niet veel later lijkt het erop dat ook een tweede gezin 
om het leven is gekomen. ‘Je hoorde dingen via de organisatie. Je hebt 
als wethouder niet de tijd om de hele dag het nieuws te volgen. Van 
die eerste dag staat mij ook bij dat de officiële berichtgeving ontzet-

tend achterblijft. Eerst moet de passagierslijst gedriedubbelcheckt 
worden. Inclusief een check of er geen mensen op het laatste moment 
zijn gewisseld of toegevoegd. Ik begrijp best dat het 48 duurt voordat 
een lijst definitief kan worden vastgesteld. Maar wij hadden te maken 
met een andere realiteit. Een realiteit waarin mensen door familie 
en vrienden naar Schiphol waren gebracht. Waarvan familieleden 
zeker wisten dat ze op die vlucht zaten. Het waren allemaal mensen 
die op vakantie gingen, dus die maken foto’s vanaf Schiphol en vanuit 
het toestel, zetten dat op Facebook, twitterden dat of deelden het via 
WhatsApp. Dus terwijl de autoriteiten nog bezig waren om de infor-
matie op orde te krijgen, was het voor veel mensen al een gruwelijke 
realiteit dat hun kleinzoon, zoon, neef, nicht of buurjongen in dat toestel 
zat. Dat nieuws begonnen mensen ook te delen. Ook werd de gemeente 
gebeld met de vraag of wij al iets wisten. Wij wisten op dat moment nog 
niets, juist omdat de officiële berichtgeving moeizaam op gang kwam. 
Het Rijk kwam ook met het verzoek terughoudend met de informatie 
om te gaan, zolang zaken nog niet vaststonden. Maar in de realiteit van 
alledag kon je merken dat het nieuws doordrong in de haarvaten van de 
lokale samenleving. Mensen woonden in buurten. Waren weggegaan. 
En zouden ook nooit meer terugkomen.’

Bezoek
Voorink vertelt hoe hij al vrij snel op bezoek gaat bij een van de 
getroffen families. ‘Van één van de Hilversumse families woonden de 
ouders ook in Hilversum. Ze woonden in een volksbuurt, waar iedereen 
elkaar kende. Dus iedereen ging bij opa en oma langs. Burgemeester  
Broertjes was teruggekomen van zijn vakantiehuisje in Loosdrecht en 
zei “Daar moeten we iets mee. We gaan naar die mensen toe.” Dat was 
ook echt zijn ‘call’. We hebben het afgestemd met de familie en zijn er 
inderdaad naartoe gegaan. Op dat moment had nog niemand het over-
zicht. Er gingen geruchten, je wist niet wat er allemaal ging gebeuren. 
Maar Pieter twijfelde geen moment om te gaan. Samen zijn we in de 
auto gestapt en naar die buurt gereden.’ Voorink deelt, op weg naar de 
nabestaanden, zijn twijfel met de burgemeester. ‘Ik vroeg me af wat 
we daar gingen doen. Voor mij was het allemaal nieuw. Net zoals je 
als nieuwe wethouder soms ook het gevoel hebt bij een opening, dat 
je acteur in een slechte film bent. Je bent zoekende naar je plek. Naar 
je rol. Maar de burgemeester was er duidelijk in. Hij zei “Ik weet het ook 
niet, maar we gaan er gewoon naartoe en zijn er voor die mensen”. En 
eigenlijk was dat ook exact wat onze rol op dat moment was.’
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Voorink herinnert zich nog hoe hij aanbelt bij de opa en oma van het 
omgekomen gezin. ‘Het was prachtig weer. Ik stond daar met het zweet 
in mijn handen. Buiten stonden mensen in de straat. Voor de deur 
waren bloemen neergelegd. Iemand riep nog “goed dat u er bent, burge-
meester!”. Je loopt het pad op en drukt op de bel. Niet wetende wat je 
daarbinnen aantreft. Eenmaal binnen kun je niets zeggen, maar door 
er te zijn toon je betrokkenheid. De burgemeester deed dat fantastisch. 
Hij had de goede toon, pakte de mensen stevig bij hun hand. We zijn 
daar drie kwartier geweest. Je maakte die mensen mee op hun meest 
zwarte moment van hun leven. Dat was heel heftig om te ervaren.’ 

Sportclubs en scholen
Een dag later wordt duidelijk dat niet twee, maar drie Hilversumse 
gezinnen op de fatale vlucht zaten. Ook is er één jongen omgekomen 
die in Hilversum had gewoond, maar inmiddels was verhuisd naar 
Amsterdam. ‘Tot een jaar ervoor had hij in Hilversum gewoond, hier 
gehockeyd en op school gezeten. Zijn dood had daardoor ook een grote 
impact bij ons. Door een gruwelijke speling van het lot waren alledrie 
de families ook zeer actief. Twee van de moeders waren lerares, die 
kinderen zaten op sportclubs, één van die jongens speelde gitaar bij een 
muziekschool. Het waren gezinnen met kinderen, dus klasgenootjes, 
sportgenootjes, dus er gebeurde opeens ook van alles omheen. Ik was 
wethouder Sport. Eén van de jongens voetbalde bij Altius, de ander bij 
Olympia. Die clubs wilden ook iets organiseren, omdat zij ook met team-
genoten zaten die hun maatje kwijt waren. Hetzelfde deden de scholen. 
Die legden ook condoleanceboeken neer en organiseerden rouwbij-
eenkomsten. De gemeente vormde als vanzelf een soort knooppunt, 
waarin we zaken afstemden, ze voorlegden of dingen gepast waren om 
te doen en informatie onderling deelden. Ik ben zelf ook naar de voet-
balclubs toegegaan. Deze ramp heeft mij wel geleerd hoe belangrijk je 
rol is. Natuurlijk vond ik het ook eng. Maar “ga er naartoe!” Ga naar die 
voetbalclub. Je hoeft helemaal niets te doen, maar het wordt enorm 
gewaardeerd als je er bent en iets in het condoleanceboek achter-
laat. Dingen gaan ook als vanzelf. Je loopt de kantine binnen. Praat met 
het elftal waarvan het teamgenootje is omgekomen. Je gaat er tussen 
zitten. Slaat een arm om iemands schouder. Soms huil je mee. Ik ben 
van huis uit niet zo’n huiler, maar de emoties zaten bij iedereen hoog. Ik 
heb iedere dag wel drie keer gehuild die eerste week.’

Mediastad
De burgemeester bezoekt ook andere familieleden, soms vergezeld 
door Voorink. ‘In het weekend is de burgemeester terug naar Loos-
drecht gegaan, met de afspraak om elkaar te bellen als er nieuws was. 
Op dat moment konden we ook niet zoveel. Er was nog veel onduide-
lijk, mede omdat het toestel in Oekraïne lag in een gebied waar oorlog 
woedde. Journalisten richten zich wel op de impact in Hilversum. Er 
waren ook andere dorpen en steden in het land relatief zwaar getroffen. 
Maar Hilversum is de mediastad en de journalisten zitten hier norma-
liter ook. Dat heeft er wel toe bijgedragen dat wij meer in het nieuws 
zijn gekomen dan andere plaatsen. Het regende interviewaanvragen, 
terwijl onze eigen communicatieafdeling grotendeels op vakantie 
was. Een gemeentelijk apparaat draait echt op halve kracht tijdens 
de vakantie.’ Af en toe komt de burgemeester terug naar Hilversum, 
waarbij hij met name de Nederlandse media te woord staat. ‘Ik deed 
de internationale media en heb mijzelf later nog teruggezien op CNN 
en BBC als de “deputy mayor of Hilversum”. Er ontstond ook een wissel-
werking. Omdat ik de media te woord stond, werd ik gemakkelijker 
benaderd door andere media die ook een interview wilden doen. Afwis-
selend deden we dat op het stadhuis, in het park of voor de kerk, waar 
ook bloemen en kaarsjes werden gelegd. Toen later de geopolitieke 
context erin werd betrokken en ik ook werd gevraagd wat ik van Poetin 
vond, heb ik die interviews afgebouwd. Dat was niet aan mij om daar op 
dat moment een mening over te hebben.’

Niet alleen de locoburgemeester heeft een centrale rol in de nasleep 
van de ramp, ook voor de pastoor van de Sint Vituskerk is een belang-
rijke taak weggelegd. ‘Hilversum is van oudsher een katholiek dorp. 
Twee van de drie families waren katholiek. De kerk kreeg hier in de 
gemeenschap een bindende rol, een plek van troost. Pastoor Dresmé 
heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Zo belangrijk, dat hij 
aan het eind van dat jaar ook is onderscheiden met de erespeld van de 
gemeente Hilversum. Ik heb later met mensen uit Volendam gesproken, 
over de brand in café het Hemeltje. Bij hen bemerkte ik veel herken-
ning. Mensen zoeken bij dit soort schokkende gebeurtenissen een plek 
waar ze naartoe kunnen, waar ze samen kunnen komen en hun verdriet 
kunnen delen.’
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Crisisteam
Vanaf de maandag na de ramp wordt ook gewerkt met een crisisteam, 
voorgezeten door Voorink. ‘Van een eerdere training, over een “gijzeling 
in een winkelcentrum”, was mij vooral bijgebleven dat je professionals 
hun werk moet laten doen. Dat is voor een belangrijk deel mijn leidraad 
geweest, die dagen.’ Als Voorink de crisisruimte inloopt, ziet hij tal van 
adviseurs achter de tafel zitten. ‘Dat ging van de politie tot de brand-
weer, communicatiemensen van de gemeente, mensen van openbare 
ruimte en buurtcoördinatoren. Ik kende de helft van die mensen niet. 
Iedereen keek mij aan met een blik van “wat nu?” We zijn begonnen met 
twee minuten stilte, waarna ik de vergadering heb geleid. Daar kwamen 
tal van thema’s langs. Van mensen die spontaan bloemen leggen 
in tuinen van slachtoffers tot de vraag of de huizen van de getroffen 
gezinnen beveiligd moesten worden. Ook kwam heel praktisch de vraag 
op tafel of de gemeente zelf ook dingen gaat betalen. Op dat moment 
konden we de consequenties nog niet helemaal overzien. Maar ik heb 
gezegd dat we gewoon zouden doen wat er moest gebeuren en dat de 
financiën later afgehandeld zouden worden.’

Later beseft Voorink zich eigenlijk pas het bijzondere van de B&W-
vergadering op de dinsdag erna. ‘Eigenlijk was het een B&W verga-
dering in mijn uppie. Strikt genomen had ik misschien zelfs moeten 
constateren dat er geen quorum was. Ik zat daar met een notulist en 
de locogemeentesecretaris, een agenda met twee hamerstukken. Er 
moesten besluiten worden genomen door het voltallig college van de 
gemeente Hilversum. Ambtenaren kregen het mandaat om de reke-
ningen te betalen die op ons af zouden komen. Zo waren er nog wel 
wat besluiten. Verkeersbesluiten om wegen af te zetten. Misschien 
waren het rampgerelateerde besluiten, maar het was wel bijzonder 
om daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Net zoals het ook heel 
bijzonder was om met z’n drieën in het mini-B&W met de notulist en de 
loco-gemeentesecretaris een minuut stil te zijn. Het zijn allemaal van 
die aparte dingen die je meemaakt, maar die op het moment zelf goed 
voelden.’ 

Identificatie
Terwijl Voorink bezig is met de impact en het verdriet in de eigen Hilver-
summer gemeenschap, wordt ook duidelijk dat de Korporaal van 
Oudheusden kazerne in zijn gemeente een belangrijke rol in de nasleep 
krijgt toegedicht. ‘De lichamen die vanuit de Oekraïne werden gerepatri-

eerd, zouden naar de kazerne worden overgebracht. Daar werd alles in 
gereedheid gebracht voor de identificatie van de lichamen. Het was een 
militair complex, dus de beveiliging was wel in orde. Maar er moesten 
dranghekken komen bij de ingang en tal van andere zaken moesten 
worden geregeld. Daar was geen draaiboek voor, omdat niemand dat 
logischerwijs had voorzien. Maar ik was onder de indruk van de saam-
horigheid die ook rond dit thema in de eigen organisatie ontstond. Het 
had iets heel dubbels. Mensen die bij de gemeente Hilversum werkten 
waren zelf ook familie of vrienden kwijtgeraakt. Maar tegelijkertijd zag 
je ook dat iedereen zijn schouders eronder zette om alles wat er moest 
worden gedaan te regelen. Taken werden opgepakt. Alsof het allemaal 
heel vanzelfsprekend was en er op dat moment niets belangrijkers was 
dan de ramp. Daar hebben we nadrukkelijk bij stilgestaan. We hebben 
voor de eigen medewerkers ook een bijeenkomst georganiseerd om 
mensen de ruimte te geven hun hart te luchten en even bij elkaar te 
zijn. Daar hadden veel mensen behoefte aan. Zelfs mensen die offi-
cieel op vakantie waren, kwamen nog even terug om de emoties met 
hun collega’s te delen. Dat was echt heel mooi en indrukwekkend. Met 
de mensen waar je in die tijd nauw mee optrok kreeg je onderling echt 
een hele stevige band, die tot op de dag van vandaag nog voelbaar is.’

Op woensdag 24 juli 2014 komen de eerste lichamen aan bij de Van 
Oudheusden kazerne. ‘Samen met de burgemeester stond ik de rouw-
stoet op te wachten bij de ingang. Van de raadsleden, die we van 
alle stappen op de hoogte hadden gehouden, was ongeveer de helft 
aanwezig. Ik denk dat iedereen die op dat moment niet op vakantie was, 
erbij was. Er stonden duizenden mensen langs de route. Iedereen heeft 
die beelden nog helder voor ogen, hoe dat toen ging. Van Eindhoven tot 
Hilversum waren snelwegen afgezet en stonden mensen langs de kant. 
Bij de ingang stonden we naast familieleden van de slachtoffers. Toen 
ik de rouwstoet zag drong pas tot mij door dat dit nog lang niet voorbij 
was. Ik besefte dat we er van de eerste tot de laatste kist zouden zijn.’

Eigen grenzen
Na die week realiseert Voorink pas goed hoe intensief de periode eigen-
lijk is. ‘Ik was kapot. Je wordt de hele dag geconfronteerd met intens 
verdriet. Aan het eind van zo’n week heb je het gevoel dat je elk van de 
slachtoffers al jaren kent, omdat je zoveel verhalen hebt gehoord die je 
ook persoonlijk enorm raken. Met mijn vrouw en mijn dochtertje ben ik 
een weekend weggeweest, om even afstand te kunnen nemen van alle 
emoties in Hilversum.’ Het brengt Voorink op een belangrijke les voor 
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collega-locoburgemeesters. ‘Zorg voor tijdige vervanging en zorg dat je 
aan je eigen grenzen denkt. Bij mij was het mijn echtgenote die mij erop 
wees, maar wees er ook zelf bewust van dat je op een gegeven moment 
aan je taks zit. Als voorbeeld: op vrijdag reed ik in de auto maar was 
ik er met mijn hoofd niet bij. Ik kwam bij het stoplicht aan, toen ik zag 
dat iemand voor mij aan het remmen was. Ik zag het. Maar ook weer 
niet. Ik reed er met 3 kilometer per uur tegenaan. Omdat ik er met mijn 
gedachten gewoon niet bij was.’ Grinnikend: ‘Dat is dus les 2. Pak soms 
ook de fiets!’

De les die Voorink op zichzelf betrekt, geldt net zozeer voor ambte-
naren. ‘Wij moeten onszelf dwingen om vervangen te worden. Maar 
voor sommige ambtenaren was het ook een zware tijd. Hoe waar-
devol en stimulerend het tegelijkertijd ook was. We hadden heel snel 
per familie een contactpersoon aangesteld, die voor de familie het 
contact onderhield namens de gemeente. Dat werkte heel goed, maar 
was uiteraard wel een behoorlijk intensieve taak. Daar moet je wel bij 
stilstaan als je dat soort taken toewijst. Maar de rol is wel erkend. Ook 
in de eerste raadsvergadering na de zomervakantie werd er waarde-
ring uitgesproken voor de manier waarop we dit met de ambtenaren 
hadden gedaan.’ 

Herdenking en stille tocht
In de zomer organiseert de gemeente een herdenkingsdienst en een 
stille tocht. ‘Dat initiatief kwam vanuit de inwoners. Met de politie is een 
route bepaald. Ik heb daar weinig betrokkenheid in gehad, omdat de 
burgemeester toen inmiddels terug was van vakantie. Wel was het hele 
college aanwezig bij die bijeenkomst. Het besluit om aanwezig te zijn 
bij de stille tocht en herdenkingsdienst is in nauw overleg met die fami-
lieleden genomen. Hadden zij dat niet gewild, dan hadden we dat uiter-
aard gerespecteerd. Een aantal familieleden heeft gesproken, net als 
de burgemeester. Een van de jongens zat op gitaarles, dus zijn gitaar-
leraar en zijn maatjes hebben daar nog opgetreden, klasgenootjes en 
sportgenootjes hebben daar nog wat verteld en ook de pastoor heeft 
er een belangrijke rol gespeeld. Al met al was het een mooie herden-
king. Het was zo druk, dat we ook buitenschermen hadden geplaatst. In 
de organisatie zijn we ondersteund door ambtenaren uit de gemeente 
Amersfoort, die eerder met herdenkingen en stille tochten te maken 
hadden gehad. Zij hadden een draaiboek waarin aan allerlei praktische 
dingen was gedacht, zoals het aantal openbare toiletten en wateruit-
giftepunten. De sportclubs en scouting hebben ook meegeholpen om 

het te kunnen regelen. Op zo’n moment is een middelgrote plaats als 
Hilversum echt een dorp waarin iedereen elkaar weet te vinden. Ik ben 
nog steeds apetrots op hoe we dat met elkaar hebben gedaan en dat 
ik op dat vlak in mijn rol als gemeentebestuurder ook een bijdrage heb 
kunnen leveren.’

Saamhorigheid
In de maanden erna schaalt de organisatie langzaam af. Het gewone 
leven neemt weer zijn loop. ‘De huizen van de slachtoffers werden 
verkocht. Er kwamen nieuwe mensen in. In de nasleep heeft Slacht-
offerhulp nog nuttig werk gedaan, door beschikbaar te zijn om met 
mensen die er behoefte aan hadden te praten. Niet dat mensen zich 
slachtoffer hoefden te voelen, maar wel vanuit het besef dat het een 
hele intensieve tijd is geweest. Verder stonden we een jaar later weer 
terug bij de gebeurtenissen uit juli 2014. In het park is een prachtig 
kunstwerk gezet. De stad stond vol zonnebloemen, die het symbool 
zijn geworden van de MH17 ramp omdat het toestel in een zonnebloe-
menveld in de Oekraïne was neergestort. Elk jaar staan we er sindsdien 
bij stil. Maar ook op de momenten er tussendoor gaan mijn gedachten 
nog vaak uit naar de ramp met de MH17. Dat laat onverlet dat je je ook 
op andere dingen richt. Want Hilversum verdient ook een gemeente-
bestuur dat zich toelegt op andere zorgen. Van kunstgraskorrels tot 
parkeertarieven. Dat klint onbenullig, maar iemand die op een gesprek 
met de wethouder wacht vanwege een onterecht afgewezen vergun-
ning, verdient ook aandacht. Dus op een gegeven moment moet je die 
taken ook weer oppakken.’

Terugblikkend stelt Voorink vast dat hij veel van deze crisis heeft 
geleerd. ‘In elk geval heeft het mij bevestigd dat je kunt vertrouwen op de 
professionals om je heen. Mensen die leveren op de momenten dat het 
nodig is. Geen gepiep, geen geklaag, gewoon doen. Maar ook de saam-
horigheid die ontstaat is indrukwekkend. Zowel in de eigen samenle-
ving, als tussen medewerkers onderling. Hulp en steun komt soms ook 
uit wildvreemde hoek. Mensen uit het buitenland die de moeite nemen 
om je een mail te sturen dat ze zo onder de indruk zijn van de manier 
waarop we in Nederland met het rouwproces zijn omgegaan. Dat zijn 
prachtige dingen die het, net als de bezoeken aan de families, de sport-
clubs en de herdenkingen, heel bijzonder maken.’
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“Zorg voor tijdige vervanging en zorg dat je aan je eigen grenzen denkt”
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Peter van Vlaanderen
locoburgemeester gemeente Haaksbergen 

Peter van Vlaanderen (Leefbaar Haaksbergen) was in 
Haaksbergen locoburgemeester, toen daar het  
ongeluk met de monstertruck plaatsvond. Terwijl de  
burgemeester nog onderweg is vanuit het noorden van 
het land, neemt Van Vlaanderen de honneurs waar. 
Geflankeerd door de operationele diensten staat  
hij aan het hoofd van het beleidsteam in het  
gemeentehuis. 
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dat het systeem er vrij snel uit lag. Nu was het toeval dat ik in de trai-
ning met Herman Meuleman en het COT had geleerd hoe het er op zo’n 
rampterrein aan toegaat. Dat je ook aan het hesje van iemand kunt zien 
wat de functie is. Ik heb de brandweercommandant op de rug getikt en 
gezegd: “wij moeten een klus klaren, hoe gaan we dat doen?” Terugkij-
kend is het eigenlijk bizar hoe het is gegaan,  ik had ook nog nooit zoiets 
meegemaakt.’ 

In overleg met de brandweercommandant besluit Van Vlaanderen 
ter plekke om GRIP3 af te kondigen. ‘Het was heel onwerkelijk. Er zijn 
beelden van die situatie die mij lang zijn bijgebleven. Een slachtoffer 
onder een laken. Mensen onder het bloed. Terwijl ik met de brandweer-
commandant aan het overleggen was, stonden de mensen om ons 
heen te schreeuwen. Omdat het telefoonverkeer overbelast was, is het 
uiteindelijk via een portofoon van de politie doorgegeven aan de meld-
kamer dat er in Haaksbergen een GRIP3 was afgekondigd. In overleg 
met de brandweercommandant ben ik naar het gemeentehuis gegaan 
om leiding te geven aan het crisisteam. De hulpdiensten reden af en 
aan. Later zijn ook ME-ers gekomen die hebben geholpen om de wegen 
vrij te houden. Die waren toevallig in de buurt, omdat in Enschede een 
voetbalwedstrijd van FC Twente was geweest. De machinerie kwam 
snel op gang. Eigenlijk verliep de hele hulpverlening in heel korte tijd 
geweldig goed. Ook de triage van de slachtoffers liep geolied, zo heb ik 
mij laten vertellen.’

Technisch voorzitter
Als Van Vlaanderen op het gemeentehuis aankomt, treft hij daar Herman 
Meuleman, die net uit de auto stapt. ‘We hebben kort besproken hoe we 
het zouden doen. De burgemeester hadden we inmiddels gesproken 
en die was onderweg van Groningen naar Haaksbergen. Als eerste 
loco was ik formeel voorzitter van het crisisteam, maar Herman zou 
de vergadering technisch voorzitten. Dat was een gouden greep, juist 
omdat hij zoveel ervaring had’. 

‘Rond 18.00 uur heb ik de pers te woord gestaan. Daar heb ik gezegd 
dat het een ramp voor Haaksbergen was, hoe de hulpverlening verliep 
en dat er opvangplekken waren geregeld voor mensen die het hadden 
zien gebeuren. Dat er dodelijke slachtoffers waren te betreuren en dat 
we van de ernst van de gewonden nog geen goed beeld hadden, omdat 
die naar verschillende ziekenhuizen waren gebracht. Omdat de pers 
anders bleef vragen, heb ik ook gezegd dat we zo snel mogelijk weer 

Peter van Vlaanderen draait al enige tijd mee in de lokale politiek, 
voordat hij wethouder wordt. Na 12 jaar fractievoorzitter te zijn geweest 
van de grootste oppositiepartij, treedt hij op 14 mei 2014 toe tot het 
college van B&W van de gemeente Haaksbergen. Gezien de deplorabele 
financiële situatie van de gemeente, code rood van de provincie, richt 
Van Vlaanderen zich op de hersteloperatie om een gat van 1,8 miljoen 
euro in de begroting 2014 te dichten. Hij komt aan weinig andere zaken 
toe. ‘De toenmalige burgemeester opereerde in zekere zin ook vrij soli-
tair als het om zijn eigen veiligheidsportefeuille ging. Of en wanneer hij 
evenementenvergunningen af gaf viel grotendeels buiten het blikveld 
van de wethouders. Ik heb mij er in die zin ook weinig in verdiept, totdat 
de burgemeester in het college meldde dat de Veiligheidsregio Twente 
een crisistraining aanbood. Omdat ik de eerste loco was ben ik met 
hem naar die bijeenkomst gegaan. De andere wethouders keken nog 
wel met een blik van “en wij dan?”, maar de training was bedoeld voor 
de burgemeester en de eerste loco. De andere loco’s zouden later aan 
de beurt komen, zo werd gezegd.’

Op de training maakt Van Vlaanderen voor het eerst kennis met de 
wondere wereld van de crisisbeheersing. ‘Het werd geleid door het 
COT, een instituut op het gebied van crisis management. Ook Herman 
Meuleman was erbij, de directeur van de Veiligheidsregio. Meuleman is 
een ervaren man binnen onze regio. Hij was actief bij de Vuurwerkramp 
en ook het latere ongeluk in de Grolsch Veste. Al met al was het een 
leerzame en leuke middag.’

Klus klaren
Nog geen twee weken later, op zondag 28 september 2014, gaat het 
verschrikkelijk mis in het centrum van Haaksbergen. Op het parkeer-
terrein van de Jumbo geeft een monstertruck een show aan het opge-
trommelde publiek. Het is zonnig weer en ongeveer 1.500 mensen zijn 
op het spektakel afgekomen. Rond half vijf ’s middags gaat het mis. 
De monstertruck rijdt het publiek in. Drie mensen, waaronder een 
kind, komen om het leven. Meer dan dertig mensen raken gewond. ‘Ik 
had officieel geen piket. Burgemeester Gerritsen zei dat hij altijd wel 
bereikbaar was. Ik was in mijn voortuin bezig, toen er mensen door de 
straat liepen en zeiden “er is iets gebeurd, er is iets gebeurd!” Het was 
duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Ik heb tegen mijn vrouw 
gezegd dat ik er naartoe zou gaan en ben vervolgens op mijn fiets het 
dorp ingereden. Daar zag ik de truck. De eerste hulpdiensten waren 
toen al aanwezig. Mijn telefoon ging over, maar er werd zoveel gebeld, 
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Al snel richt burgemeester Gerritsen zich op de verantwoording over 
de evenementenvergunning en het onderzoeksrapport dat erop volgde 
door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. ‘Dat onderzoek is echter 
voor een groot deel langs mij als wethouder heen gegaan. De Onder-
zoeksraad heeft mij nooit om een gesprek gevraagd. Het was hen blijk-
baar vooral te doen om de vergunningverlening in de aanloop naar het 
evenement, niet om de manier waarop de hulpverlening is verlopen 
toen het eenmaal mis was gegaan.’ De burgemeester laat zich in de 
nasleep adviseren door een externe communicatieadviseur en een 
advocaat. ‘Wekelijks stond het onderwerp op de collegevergadering en 
werden wij als wethouders bijgepraat.’

Onderzoeksrapport
Het rapport van de Onderzoeksraad, dat ruim een half jaar na het 
ongeluk uitkomt, is vernietigend over de gemeente Haaksbergen en 
de rol van de burgemeester als vergunningverlener. De Onderzoeks-
raad stelde vast dat sprake was van een “gebrek aan alertheid”, een 
“beperkte taakopvatting van de vergunningverleners, het idee van 
alle betrokken partijen dat het evenement weinig risicovol was, de 
beperkte betrokkenheid van het management en de burgemeester en 
het gebrekkig functioneren van evaluatie en collegiale toetsing”.

Van Vlaanderen interpreteert de bevindingen in het licht van de manier 
waarop de burgemeester opereerde en als eigenstandig bestuursor-
gaan de vergunningen afhandelde. ‘De vergunningverlening voor evene-
menten is nooit onderdeel geweest van onze collegevergaderingen. 
Het hele college is wel betrokken geweest bij  de nasleep, de juridi-
sche aspecten en de rol van de verzekeraars. Op een gegeven moment 
speelde ook de situatie dat er met terugwerkende kracht bezwaar 
was gemaakte tegen de vergunning. In het college is toen besproken 
of de vergunning opnieuw moest worden afgegeven. Zo is het ook in 
het persbericht van de gemeente terechtgekomen: “De burgemeester 
en het college van B&W van Haaksbergen handhaven de verleende 
vergunning aan de Stichting Sterevenementen ten behoeve van het 
evenement Auto- en Motorsportief op 28 september 2014.” Later is mij 
pas duidelijk geworden dat we hierin zijn meegezogen als wethouders, 
terwijl het afgeven van de vergunning uitsluitend een bevoegdheid van 
het bestuursorgaan burgemeester was.’

Het brengt Van Vlaanderen op een andere belangrijke les. ‘In derge-
lijke situaties is het dus raadzaam dat wethouders zich bewust zijn 

met nieuwe informatie zouden komen, zodra dat kon.’ De pers klaagt 
dat het geen antwoord krijgt op alle vragen, maar veel van de vragen kan 
Van Vlaanderen simpelweg niet beantwoorden. ‘De informatie vanaf 
het rampterrein, en de gewonden die naar verschillende ziekenhuizen 
waren vervoerd  is nog diffuus.   Toch is zo’n persconferentie wel van een 
andere dimensie dan wat je normaal gewend bent. In de lokale poli-
tiek heb je vaker te maken met één of twee journalisten die je over een 
project bevragen, maar nu stonden ze met vijf camera’s en tien micro-
foons voor me. Gelukkig had ik mij goed kunnen voorbereiden met het 
team. Ook ben ik wel een beetje een ijskonijn. Dat scheelt.  Maar als de 
professionals je voorbereiden op zo’n persconferentie, moet je ook op 
hun deskundigheid vertrouwen. Voor nieuwe wethouders zou dat abso-
luut een aanbeveling zijn; zorg dat je mensen om je heen hebt met crisi-
servaring en die weten hoe op dit soort momenten de hazen lopen. Dat 
gaat bijvoorbeeld om mensen zoals Herman Meuleman, die weten hoe 
de rampenbestrijding in elkaar zit, iemand die weet wat de juridische 
haken en ogen zijn en iemand die je kan ondersteunen bij de commu-
nicatie. Volg als nieuw college gezamenlijk zo snel als mogelijk is een 
cursus op het gebied van crisisbeheersing en zorg dat je de mensen 
van de Veiligheidsregio kent. Maar ook zou ik aanbevelen om zo snel 
mogelijk na je aantreden een mediatraining te volgen, bij voorkeur met 
het hele college. Omdat juist die communicatiecomponent een belang-
rijk onderdeel is voor locoburgemeesters bij crises.’ 

Burgemeester
Rond 20.30 uur ’s avonds arriveert de burgemeester op het gemeen-
tehuis. Zonder dat er, volgens Van Vlaanderen, een uitgebreide over-
dracht plaatsvindt, neemt hij de vergadering over. ‘Terugkijkend is dit 
ook een les. Ondanks de hectiek van het moment, moet je daar eigen-
lijk goed de tijd voor nemen. Ik had leiding gegeven in die eerste uren en 
die waren onder de omstandigheden van dat moment goed gegaan. De 
burgemeester heeft in de uren en dagen erna het voortouw genomen 
voor de nafase. Dat ging van de stille tocht, waar we als college in mee 
liepen, als vragen over  “Wat doen we met het rampterrein als het wordt 
vrijgegeven?”, “Kunnen we het plein schoonmaken?”, “Waar kunnen 
mensen bloemen neerleggen”, “Wie gaat de naasten van de slacht-
offers bezoeken, wie de gewonden”. Voor de bevolking heeft de GGD 
geadviseerd en mede georganiseerd, dat mensen die als gevolg van het 
ongeluk psychische klachten hadden in eerste instantie bij de huis-
artsen konden aankloppen.’ 
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van de verschillende rollen die de burgemeester heeft. Die van voor-
zitter van het college, maar ook die van zelfstandig bestuursorgaan; de 
burgemeester. Heldere en onafhankelijke juridische advisering over de 
verschillende posities van de collegeleden is op dat moment dan heel 
belangrijk. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het hele college deel-
genoot wordt van beslissingen van de burgemeester.’

Psychosociale hulp
Terugblikkend beseft Van Vlaanderen hoe belangrijk het is om in de 
nafase niet alleen oog te hebben voor de materiele en politieke afwik-
keling, maar ook voor de psychosociale kant. ‘Richting de bevolking zijn 
we er wel scherp op geweest dat we geen zaken gingen optuigen die we 
erna nooit meer nodig zouden hebben. Dat laat onverlet dat mensen 
een psychische klap van het drama kunnen hebben gehad. Maar ook 
voor onszelf zou het als college niet slecht zijn geweest dat we eens 
gezamenlijk met een psycholoog had gesproken, die ons had kunnen 
duiden wat de impact voor onszelf en voor ons als college is geweest. 
Dat zou ik collega’s die in iets vergelijkbaars terechtkomen wel advi-
seren. Je bent namelijk snel geneigd, zeker na alle hectiek, weer over 
te gaan tot de orde van de dag. Terwijl het hoe dan ook een ingrijpende 
gebeurtenis was, die we meemaakten.’ Tegelijkertijd bepleit Van Vlaan-
deren een bepaalde mate van nuchterheid. ‘Het is ook een kwestie van 
maat houden.’ 

In de ogen van Van Vlaanderen had een grote bijeenkomst met alle 
hulpverleners een grote toegevoegde waarde. ‘Een aantal dagen na 
de ramp hebben we alle hulpverleners gezamenlijk uitgenodigd. De 
opkomst was overweldigend.  In een restaurant hebben we met elkaar  
een paar uur zitten praten en  ervaringen uitgewisseld. En hen bedankt 
voor hun inzet.  Voor veel van die hulpverleners was dit ook het eerste 
grootschalige ongeluk dat ze hadden meegemaakt. Zo ook voor enkele 
huisartsen die in het publiek hadden gestaan en die vertelden hoe zij 
eerste hulp waren gaan verlenen.  Het is goed om aan dat soort bijeen-
komsten tijd te besteden. Mensen doen in hun eigen gemeenschap 
belangwekkende dingen. Dat mag je best erkennen en er dankbaar 
voor zijn als vertegenwoordigers van de lokale overheid.’

Pe
te

r v
an

 Vl
aa

nd
er

en

“In dergelijke situaties is het dus raadzaam dat wethouders zich bewust  
zijn van de verschillende rollen die de burgemeester heeft”
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Kees van Velzen 
locoburgemeester in Alphen aan den Rijn

Op het ene moment zit je in korte broek in de tuin.  
Op het andere moment geef je leiding aan het  
crisisteam. Het overkwam Kees van Velzen (CDA), 
toen op 3 augustus 2015 een brugdek in Alphen  
aan den Rijn op een aantal nabijgelegen huizen 
terechtkwam. 
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eerste verdieping stond alles inmiddels klaar. De pc’s stonden aan. De 
beeldschermen waren er. We konden beginnen, maar het duurde nog 
geruime tijd voordat iedereen er was en het beleidsteam aan de slag 
kon. Dat was voor mij ook het moment dat ik bewust dacht “nu even 
rust”. Het is belangrijk om je emoties onder controle te krijgen. De ene 
na de andere druppelde binnen. De televisie stond aan. Studio Alphen, 
onze lokale zender verbonden met TV West, was op dat moment al in 
de lucht’. 

Het beeld van hoge aantallen slachtoffers kan Van Velzen moeilijk uit 
zijn hoofd zetten. ‘Het beeld dat ik in mijn hoofd had, was tegenstrijdig 
met het beeld dat langzamerhand binnenkwam uit het veld. We hadden 
regelmatig contact met het regionale operationele team in Leiden. Keer 
op keer leek het erop dat er geen slachtoffers waren. Dat werd de rode 
draad. Uur na uur. Geen slachtoffers. Eigenlijk was er totaal ongeloof 
aan onze kant. Er was iemand met een schram op zijn arm en dat was 
het. We konden het eigenlijk niet geloven. Ik had contact met iemand 
op het rampterrein zelf en die bevestigde dat er een veldhospitaal was 
ingericht, maar dat ook daar nog niemand was binnengebracht.’

In de tussentijd heeft Van Velzen ook contact met Kitty Nooij, de 
plaatsvervangend hoofdofficier die men in Alphen nog goed kent van 
het schietincident in de Ridderhof. ‘We hebben het erover gehad of ze 
naar het stadhuis toe moest komen. Dat leek ons verstandig. Dus zij 
haakte ook aan. Waarbij je moet beseffen dat het OM wel een club is 
die vanwege sporenonderzoek dingen niet altijd wil. Bij voorkeur niets 
ontruimen, niets verschuiven. Dat kan soms botsen. Maar dat weet 
je. Ook de minister belde. De plaatsvervangend commissaris van de 
Koning belde ook. Hij wilde graag op de hoogte worden gehouden. Hij 
had weer contact met de commissaris die op Terschelling zat. Al vrij 
snel sprong een collega-wethouder bij om dat soort contacten te 
onderhouden. Je kunt het zien als “ontzorgen”. Dat werkte perfect. Je 
ziet dat iedereen met ons gaat bellen, terwijl wijzelf het beeld ook nog 
niet compleet hadden. Ik zou het iedereen aanraden om dat bij colle-
ga’s neer te leggen, zodat degene die de vergadering moet voorzitten 
zich daarop kan concentreren.’

Het contact dat Van Velzen heeft met een bouwinspecteur die op de 
plek van het incident is, helpt hem in de beeldvorming. ‘Officieel is het 
tegen alle codes in. Vanaf het rampterrein moet er contact worden 
gelegd met Leiden, waar de informatie samenkomt en met ons crisis-
team wordt gedeeld. Zo staat het in de boekjes. Maar ik had dus recht-

Kees van Velzen herinnert zich de dag nog levendig. ‘Een nieuw brugdek 
voor onze Julianabrug was vanuit de fabriek in Bergum over het water 
naar Alphen aan den Rijn gebracht. Het was een zonnige dag. Vanaf 
twee pontons zou het brugdek omhoog worden gehesen en dan in de 
brug worden geplaatst. Het zou het sluitstuk worden van een langlo-
pend dossier. Ik had twee jaar eerder de brug namelijk acuut moeten 
sluiten omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Ik was 
’s ochtends ook wezen kijken. Maar het ging tergend langzaam. Milli-
meter voor millimeter. Dus op een gegeven moment ben ik daar weer 
vertrokken.’

Alarmering
Van Velzen is inmiddels thuis, als hij door de regiocommandant van de 
Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt gebeld. ‘Hij vertelde dat het 
brugdek was omgeklapt en op de huizen terecht was gekomen. Omdat 
ik er ’s ochtends nog was geweest, had ik het beeld van het publiek dat 
daar stond. In mijn beeld kon het op dat moment niet anders zijn dan 
dat er doden en gewonden gevallen waren. De commandant zou naar 
het regionale crisiscentrum in Leiden gaan. Ik heb me omgekleed en 
ben in de auto gestapt om naar het stadhuis in Alphen aan den Rijn 
te rijden. Ik weet nog dat ik thuis heb gezegd “ik weet niet wanneer 
ik terugkom”. Eenmaal op de snelweg vlogen diverse politieauto’s en 
ambulances mij al voorbij. Dat bevestigde voor mij het beeld dat we te 
maken hadden met een groot ongeluk.’

Onderweg probeert de locoburgemeester nog contact te zoeken met 
Liesbeth Spies, de burgemeester. ‘Ze had een vakantie in eigen land en 
zat op één van de Friese Meren. Ze had daar geen bereik. Ik kreeg haar 
niet te pakken en heb haar voicemail ingesproken met de vraag om mij 
terug te bellen. Later heeft ze me verteld dat ze ongeveer een uur later 
weer bereik had. Toen had ze inmiddels twintig telefoontjes gemist.’ 
Uiteindelijk besluit de burgemeester om naar Alphen terug te komen. 
‘Ze vroeg nog wat mijn inschatting was. Toen heb ik haar gezegd dat 
terugkomen echt nodig was.’ 

Crisisteam
Op het gemeentehuis wordt alles in gereedheid gebracht om het crisis-
team te faciliteren. ‘Het heeft wel iets bijzonders. Je rijdt vol adrenaline 
naar het gemeentehuis. Buiten hoor je de vogels fluiten. Zie je moeders 
met kinderwagens langslopen. Alsof er niets aan de hand is. Heel 
tegenstrijdig. Binnen stond de beveiliging mij al op te wachten. Op de 
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was het beter geweest om ook goede afspraken te maken onderling, 
maar dat schoot er toen bij in. De burgemeester heeft vervolgens de 
crisis grotendeels zelf gedraaid. Ik heb tijdens mijn voorzitterschap 
veel profijt gehad van de ondersteuning door mijn collega-wethouders. 
Collega wethouders zijn bijvoorbeeld al vroeg naar de opvangplaats 
gegaan om daar met mensen te praten. Je schat op zo’n moment in dat 
er veel ontreddering zal zijn en mensen met praktische vragen zullen 
zitten. Vragen als “waar moet ik vannacht naartoe?”. Het was goed dat 
vertegenwoordigers van het bestuur daar waren’. 

Volgens Van Velzen zit er ook iets paradoxaals in zijn aflossing. ‘Ook al 
wilde ik misschien niet worden afgelost, het was eigenlijk ook wel een 
goed moment waarop het gebeurde. Je merkt dat je moe wordt. Je kunt 
stoer doen en uren doorgaan. Daar zorgt de adrenaline wel voor. Maar 
je moet je grenzen kennen. Ik steek de hand in eigen boezem, want ik 
was om half tien afgelost, maar ging net als de anderen uiteindelijk ook 
pas om half twee ’s nachts weg. Het is het verslavende van een crisis. 
Datzelfde heb ik de volgende dag tegen de burgemeester gezegd. Dat 
het tijd werd om rust te nemen. Je draait overuren, je gaat dag en nacht 
door, je stopt niet en je begint je ook met kleine dingen bezig te houden. 
Uiteindelijk kwamen we in rustiger vaarwater terecht. Mede omdat de 
crisissituatie weg was en we er in slaagden om dingen weer terug te 
brengen in de bestaande organisatie. Dat is wel een belangrijke les 
geweest. Dat je onder dit soort omstandigheden niet alles kunt doen 
en ook de crisis, nadat de gripsituatie is opgeheven, ook echt in je hoofd 
en fysiek in je handelen moet stoppen. De “normale situatie” moet weer 
de loop der dingen bepalen.’ 

Crisisbesluitvorming
Van Velzen spreekt ook over een paradox in de crisisbesluitvorming. 
‘Het is een hele voor de hand liggende fout. Je bent bij elkaar en denkt 
“we zitten hier niet voor niets”. Je wilt wat besluiten. Terwijl er voor het 
beleidsteam misschien niet eens zo veel te besluiten is. Veel werk wordt 
gewoon op straat gedaan. Door brandweer, politie en ambulances. Wij 
hebben ons over de communicatie gebogen en over de juridische kant 
van het ongeluk, natuurlijk doe je dat. Zo moest er een noodverorde-
ning worden afgekondigd. Via een videoverbinding hadden we daar 
overleg over met de mensen in Leiden. Het operationele team had een 
kaartje en ik had een kaartje. De politie, vooral ingeven van het OM, 
wilde zoveel mogelijk afzetten. Vanuit de gemeente wilde wij de versto-
ring niet groter maken dan strikt noodzakelijk was. Ons doel was dus 

streeks contact met de bouwinspecteur van onze gemeente die ter 
plekke was. Hij wist me vrij snel uit te leggen waar en hoe de brug 
gevallen was. Toen werd mij duidelijk dat de brug op een andere plek 
lag dan ik dacht. Hij ging ervan uit dat er drie, vier huizen in puin lagen. 
Er was nog niemand gevonden en er was nog niemand in het veldhospi-
taal langs geweest. In Leiden hield men nog een slag om de arm, maar 
in die directe lijn werd me duidelijk dat er een goede hoop kon zijn dat 
het relatief mee zou vallen.’ 

Media
Omdat de crisis inmiddels een aantal uren verder is, begint ook de pers 
zich te roeren. ‘De pers wilde informatie. Vanuit hun perspectief was 
dat volstrekt logisch. Het was immers een bijzondere situatie. Er stond 
een hele rij ziekenauto’s waarvan er niet één vertrok. Het was stil op 
de locatie. Er was eigenlijk geen nieuws. Geen nieuwe ontwikkelingen. 
Terwijl iedereen wist dat er iets aan de hand was en een bevestiging 
zocht. Maar volgens het protocol mochten we niets zeggen, totdat we 
het zeker wisten. Toen hebben we besloten om in elk geval rond de 
klok van 20 uur iets te organiseren voor de pers. Dat is het moment dat 
Nederland voor de buis zit. Om kwart over zeven hebben we een pers-
conferentie op het stadhuis aangekondigd. Dat gaf de hulpdiensten ter 
plekke wat lucht, omdat de pers vervolgens massaal naar het gemeen-
tehuis vertrok. Om 20 uur heb ik beschreven wat er was gebeurd. Ik heb 
gezegd dat we naar slachtoffers zochten, maar dat ik op dat moment 
niet kon zeggen of die er ook zouden zijn. We hadden het officiële beeld 
immers nog niet gemaakt. Achteraf gezien denk ik dat we eerder naar 
buiten hadden gemoeten. In deze tijd is het, met de druk van de pers, 
niet te doen om een verhaal te vertellen zonder een inhoudelijke mede-
deling te doen. Ik denk dat we veel eerder hadden kunnen zeggen dat 
we op zoek waren naar slachtoffers, maar dat we ook niet wisten of die 
er überhaupt zouden zijn. Daar hadden we denk ik eerdere opener over 
kunnen zijn. Dat we ernstig rekening moesten houden met slachtof-
fers, maar dat het ook mee zou kunnen vallen.’

Terugkeer burgemeester
Vlak na de persconferentie komt ook burgemeester Spies terug op het 
gemeentehuis. ‘Ze kwam binnen op het moment dat ik een vergade-
ring voorzat. Ze nam de leiding daarna over. Ze voelde dat ze als burge-
meester - terecht natuurlijk - zichtbaar moest zijn. Later hebben we het 
daar wel over gehad. Het ging voor mij wel erg snel. Voor de overdracht 
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fier van elke vergadering een hele korte samenvatting maakte, waarna 
die in een mail naar alle raadsleden ging. Daardoor bleven ze goed op 
de hoogte, en liepen voor op de pers. Dat is echt ons succesnummer 
geworden. Ook in de nafase, waarin de verantwoording aan de orde 
kwam, heeft het ons enorm geholpen.’

Geen slachtoffers
Het is rond half tien ’s avonds als bekend wordt dat vaststaat dat er 
geen slachtoffers zijn gevallen bij het incident. ‘Er was een hond bij 
omgekomen, maar verder had iedereen het overleefd. Dat gaf een bijna 
euforisch gevoel. Dat laat onverlet dat er een enorme materiele schade 
was. Er was veel gedoe en de nasleep zou nog lang duren, maar dat er 
geen slachtoffers waren was een enorme opluchting voor ons allemaal.’ 
Dat betekent niet dat er vanaf dat moment niets meer te besluiten 
valt. ‘Zo hebben we de volgende dag ook maatregelen moeten nemen 
om het ramptoerisme tegen te gaan. Mensen banjerden door tuin-
tjes, klommen op auto’s. Verder moest alles weer ontmanteld worden, 
denk aan hekwerken. Daar is ook boosheid door ontstaan. Doordat 
mensen niet altijd begrepen dat op de plaats van het ongeval het heel 
voorzichtig moest gebeuren, om te voorkomen dat de pontons en de 
daarop liggende gekantelde kranen weg konden schieten. Dat heeft 
echt weken geduurd. Mensen hadden best veel begrip, maar ook wel 
het idee dat er niets gebeurde.’

Grijze en blauwe pakken
Ook op het gemeentehuis gebeuren op dat moment de nodige dingen. 
De volgende ochtend is, zoals Van Velzen het omschrijft, ook het 
moment dat de driedelige kostuums hun intrede doen. Toen de grijze 
en blauwe pakken binnenkwamen was ons ook daaruit duidelijk dat we 
in een andere fase waren beland. De advocaten, de verzekeraars en de 
accountants kwamen binnen. Dan weet je dat het naspel begint, over 
de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden etc.’ De juridische 
nasleep neemt een behoorlijk tijd in beslag, maanden rijgen zich daarbij 
zomaar aan een en worden jaren, vertelt Van Velzen. ‘Ook de vraag of 
wij de gerepareerde brug nog terug wilden was bijvoorbeeld voer voor 
juristen. Brieven tussen advocaten, experts en contra-experts. Omdat 
je niet wilt dat de brug na twee jaar gaat klapperen doordat er een paar 
millimeter afwijking in zit. Uiteindelijk is het brugdek teruggeplaatst. 
In het begin hebben we nog veel met storingen te maken gehad, maar 
inmiddels is ook die ellende voorbij.’ 

een klein afzetgebied. Aan beide kanten van de telefoonlijn gebruikten 
we onze eigen kaart. Pas toen we met dezelfde kaart ging werken, werd 
ons duidelijk waar de echte pijnpunten zaten. Alles gaat tegenwoordig 
digitaal, maar als je met elkaar wilt afstemmen en niet met dezelfde 
kaart werkt, kun je heel lang langs elkaar heen praten.’

Van Velzen schetst hoe later op de avond er ook verwarring ontstond 
door geruchten die in het centrum van Alphen aan den Rijn rondgingen. 
‘De kranen die het brugdek op z’n plek hadden moeten hijsen stonden 
op pontons. Die pontons moesten verankerd worden, want het lag alle-
maal schots en scheef. Op een gegeven moment heeft iemand die langs 
de kant stond te kijken tegen een hulpverlener gezegd dat men het idee 
had dat de pontons instabiel waren. “Want”, zo zei men, “eerst stond het 
water hier en nu staat het daar”. Dat heeft toen opnieuw paniek veroor-
zaakt. Het was inmiddels tegen 23 uur, de afschaling van de gripsitu-
atie was ingang gezet toen er vraagtekens werden gezet bij de stabi-
liteit van de pontons, waarbij de kans bestond dat een losschietend 
ponton schade zou verergeren. Maar via de gemeentelijke contactper-
soon begreep ik al snel dat het paniek om niets was. Volgens hem was 
het waterpeil wel veranderd, maar betekende dat niets, de pontons 
lagen stevig verankerd. Het operationele team koos voor zekerheid en 
bepleitte om het afgezette gebied niet te verkleinen en de GRIP situatie 
toch nog langer te handhaven. De volgende ochtend was duidelijk dat 
de geheel toch onder controle was en er van instabiliteit geen sprake 
was. Zulke dingen gebeuren dus ook”.

De wethouder beschrijft de manier waarop het crisisteam die uren 
functioneert. ‘Er was wel een bepaalde drift. Sowieso is het een 
behoorlijk team dat aan tafel zit. Iedereen neemt zijn hoofd communi-
catie mee. Om dat te behappen zijn we al snel tot een eerste en tweede 
ring gekomen. Terugblikkend hebben we eigenlijk veel te veel verga-
derd, terwijl je je zou moeten laten leiden door de dilemma’s die de 
voorzitter op zijn of haar bordje krijgt. Als je elkaar dan niet nodig hebt, 
hoef je niet standaard elk half uur bijeen te komen. Wij vergaderden op 
het ritme van de vergaderingen van het operationele team in Leiden, 
waardoor we elkaar in zekere zin ook bezighielden. Een volgende keer 
zou je het operationele team en het beleidsteam best in elkaar kunnen 
schuiven onder dit soort omstandigheden.’ Een goede ervaring heeft 
Van Velzen met de griffier, die ook in het crisisteam aanschuift. ‘Raads-
leden hingen aan de lijn, wilden informatie. De meesten hielden keurig 
afstand, ook tot de pers. Vanaf het beging kozen wij ervoor dat de grif-
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Voor Van Velzen zit de grote les van de crisis ook in zijn eigen porte-
feuille, de integrale veiligheid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 
een onderzoek gestart naar het ongeluk en kwam tot de conclusie dat 
de omgevingsveiligheid in Alphen, net als in veel andere Nederlandse 
gemeenten, onderbelicht is. ‘Wij richten ons bij dit soort situaties op 
de bouwplaatsveiligheid. De omgevingsveiligheid is onderbelicht. Als 
je daar bewuster mee bezig bent, ga je preventief ontruimen en ga 
je verder kijken naar de aanvoerroute. Het brugdek is over het water 
vanuit Friesland hierheen gevaren. Onderweg kunnen er ook dingen 
gebeuren waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Dat betekent dat 
je oog moet hebben voor de hele keten van transport, aanvoer, de hand-
ling op en rond de bouwplaats. Achteraf gezien hebben we ook geluk 
gehad. Iedereen stond met z’n neus vooraan bij de bouwplaats om te 
kijken hoe het hijsen ging. Op de plek waar de brug moest komen was 
het afgezet, maar aan beide kanten van de oevers stond het zwart van 
het volk. Iedereen vond het leuk en maakte plaatjes. De brug viel ruim 
voor deze plek. Dat had ook heel anders kunnen lopen. Daar had de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid een belangrijk punt te pakken.’

“het hielp dat de griffier van elke vergadering  
een samenvatting maakte en deze liet accorderen door de  

burgemeester, waarna die in een mail naar alle raadsleden ging.  
Daardoor bleven ze goed op de hoogte”.
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locoburgemeester in Dongeradeel

Op zaterdag 18 november 2017 vindt in Dokkum de 
landelijke intocht van Sinterklaas plaats. Terwijl de 
goedheiligman door burgemeester Marga Waan-
ders wordt vergezeld op zijn rondje door de stad, zit 
wethouder Pytsje de Graaf (Fryske Nasjonale Partij) 
een paar honderd meter verderop in de driehoek.  
Een gesprek met de locoburgemeester over haar 
rol bij het evenement dat al in de aanloop de nodige 
spanningen opriep.
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moment bij Sinterklaas zijn. Dat betekent dat deze verantwoordelijk-
heid automatisch bij een loco uitkomt.’ In zekere zin vindt De Graaf het 
wel fascinerend om de organisatie zo van nabij mee te maken. ‘Vooraf 
hebben we wekelijks allerlei scenario’s doorgesproken. Wat doen we 
als dit gebeurt? Wat doen we als dat gebeurt? Samen met politie en 
de officier van justitie hebben we die scenario’s doorgesproken en 
aangescherpt.’ Ook volgt ze op afstand de contacten met de demon-
stranten. ‘Daar is veel energie in gestoken. Wij wilden als gemeente de 
demonstraties faciliteren. Dus is er veel tijd en energie gestoken om te 
bespreken wat zij wilden, wat wij van hen verwachtten en wat zij van 
ons verwachtten. Wij wilden het tegengeluid een podium geven, zonder 
dat de intocht zou worden verstoord. Dat is altijd ons uitgangspunt 
geweest. Ook in brieven aan de bevolking hebben we dat uitgedragen.’

Crisisoverleg tijdens de intocht
Op de 18e november neemt Pytsje de Graaf plaats in de driehoek dat 
is ondergebracht op het politiebureau in Dokkum. ‘Er was ook achter-
vang voor mij geregeld. De oud-burgemeester van Smallingerland was 
beschikbaar om te polsen als dat nodig zou zijn. Hij had in de aanloop 
ook een soort coachingsrol gehad. Die ochtend was het niet nodig, 
maar de wetenschap dat er iemand is om op terug te kunnen vallen 
gaf wel een stuk zekerheid.’ Als De Graaf naar binnen gaat, ziet ze dat 
er rond het politiebureau al een aantal ME-busjes is opgesteld. ‘Op dat 
moment denk je wel “wat wordt dit voor kinderfeest?” Het was vroeger 
altijd een feest waarmee je je stad enorm in de picture kunt zetten. 
Daar kon geen reclamecampagne tegenop. Dat was ook voor ons het 
aantrekkelijke om de intocht te organiseren. Maar als je ziet wat voor 
veiligheidsmaatregelen je tegenwoordig moet nemen, dan schrik je 
wel.’ 

De locoburgemeester schuift al vroeg aan bij de driehoek  op het bureau. 
‘In de stad was alles op dat moment nog rustig. Een bus met demon-
stranten was vanuit de regio Amsterdam onderweg naar Dokkum. Ze 
waren al aan de late kant, omdat ze niet op tijd waren vertrokken. We 
hadden aangegeven dat ze uiterlijk om 10.30 uur in Dokkum moesten 
zijn, omdat ze ook nog door de stad naar het demonstratievak moesten 
lopen. Het werd al krap om dat te halen. Vervolgens vernamen we dat 
de snelweg bij Oudehaske was geblokkeerd. Toen duidelijk werd dat de 
bus was gestopt, dacht ik wel “wat gebeurt er?” Maar je hebt geen grip 
op wat de mensen daar op dat moment doen. Ik had nog hoop dat de 
bussen veilig zouden kunnen doorrijden, maar de tijd begon te dringen. 

Pytsje de Graaf is vijf jaar wethouder wanneer zij het locoburgemees-
terschap voor de Sinterklaasintocht krijgt toegewezen. ‘Mijn collega 
werd parttime wethouder. Met alles wat erbij kwam kijken leek het ons 
dan handiger wanneer ik dan tijdens de intocht in het crisisteam zou 
zitten.’ De Graaf heeft al enige ervaring met crisisbeheersing, wanneer 
ze aan de klus begint. ‘Niet in alle gemeenten draaien de wethouders 
volwaardig mee in het piket. Maar bij ons in de gemeente Dongeradeel 
wisselden we elk weekend de zogeheten “calamiteitentelefoon”. Dan 
werden we gebeld bij een brand of een vermissing. Daardoor kon je in 
de loop der tijd toch vlieguren maken.’

De voorbereiding
Nadat er al langere tijd over de intocht wordt nagedacht, is in maart 
de kogel door de kerk. ‘We hadden al eerder gedacht dat Dokkum 
een mooie plaats zou zijn voor de intocht. De burgemeester heeft bij 
een aantal andere gemeenten gepolst. Want er komt het nodige bij 
kijken. Ook het prijskaartje speelt mee. Maar in maart zeiden we “we 
gaan ervoor”.’ Met de eerdere intocht in Maassluis in het achterhoofd, 
beseft het gemeentebestuur dat de intocht in Dokkum her en der in de 
samenleving tot weerstand kan leiden. ‘In Maassluis was de discussie 
over de figuur van Zwarte Piet verder opgelopen. Wij beseften dat ook 
bij ons demonstraties weer tot tegendemonstraties zouden kunnen 
leiden. Maar het was ons streven om die discussie zo goed mogelijk te 
bedienen, zodat iedereen zijn zegje kon doen. Dat is gedurende de hele 
voorbereiding onze leidraad geweest.’

In de aanloop naar de intocht op 18 november 2017 wordt De Graaf 
betrokken in de voorbereiding. ‘In de loop der jaren had ik al de nodige 
crisistrainingen gehad. Daardoor ben je bekend met de manier waarop 
er gewerkt wordt. Veel aandacht ligt van oudsher dan op de communi-
catie. Hoe communiceer je? Hoe leg je het uit? In de aanloop hebben we 
weer geoefend, waarbij de intocht centraal stond. In die voorbereiding 
ging het niet alleen over demonstraties, maar ook over de drukte in de 
stad. Wat doe je als er kinderen in het water vallen, die zijn geschrokken 
door een vuurwerkrotje? Hoe lopen dan de lijnen?’

De wethouder legt uit hoe ze in de voorbereiding wordt meegenomen. 
‘Het was van meet af aan duidelijk dat ik in de driehoek zou zitten. De 
burgemeester is normaal gesproken verantwoordelijkheid voor open-
bare orde en veiligheid, maar zij werd op de kade verwacht. Uiteinde-
lijk is de burgemeester toch het boegbeeld van de stad. Zij moet op dat 
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te wikkelen. Want voor de latere verantwoording wil je dat het goed op 
schrift staat.’

De nasleep
In de uiteindelijke verantwoording laat de burgemeester weten dat zij 
volledig achter het besluit van de locoburgemeester staat. ‘Waanders 
heeft in een publiek statement aangegeven dat het een groot feest 
was voor de ruim 15.000 bezoekers aan de stad. Ook landelijk was de 
intocht goed bekeken met ruim 2.2 miljoen tv-kijkers. Ze gaf aan dat 
de voorstanders van zwarte piet ruimte hadden gehad om hun stand-
punten kenbaar te maken, maar dat ze daar geen gebruik van hadden 
gemaakt.’

In de nasleep heeft de wethouder nog diverse reacties gekregen. ‘Ik heb 
geen negatieve reacties gehad. Maar misschien speelde daarin ook 
mee dat ik duidelijk heb aangegeven dat het nodig was, ook al was dit 
niet wat ik wilde. We wilden immers de discussie met z’n allen voeren. 
We hoopten dat Dokkum misschien een keerpunt in de discussie kon 
worden. Dat is niet gelukt en dat is jammer. Veertien dagen later zijn de 
demonstranten hier nog wel in Dokkum geweest. Onder politiebegelei-
ding zijn ze toen van Duivendrecht naar Dokkum gereden. Die demon-
stratie verliep goed, maar had de kracht verloren.’ 

Dat de wethouder de intocht vanuit de het politiebureau volgt, heeft 
iets dubbels. ‘Je bent geboren en getogen in deze omgeving. Ik had ooit 
wel gedacht dat ik bij zo’n intocht dan met mijn kleinkinderen naar mijn 
moeder zou gaan, die aan de route woonde. Maar nu maakte ik het 
van afstand mee. Op televisie zag ik ze voor het raam staan, maar ik 
was er niet bij. Dat vond ik wel heel jammer. Maar je moet op dit soort 
momenten je werk doen. Al heb ik wel gezegd dat ik er met de Elfste-
dentocht gewoon bij wilde zijn. Dan mag iemand anders locoburge-
meester zijn. De laatste Elfstedentocht was al lang geleden. Maar zoals 
we hier zeggen, “de volgende Elfstedentocht komt elke dag weer een 
stukje dichterbij”.’

De rol van locoburgemeester
Ook al ligt de portefeuille Openbare orde en Veiligheid normaliter bij de 
burgemeester, De Graaf geeft aan dat ze het een interessante porte-
feuille vindt. ‘Dat heeft ook te maken met het gevoel dat je er voor 
mensen kunt zijn. Als overheid wil je de mensen bijstaan in moeilijke 
tijden. Als de burgemeester op vakantie is en er gebeurt iets waarbij 

We hebben nog gekeken of ze via een andere weg de stad in zouden 
kunnen komen. Tegelijkertijd kregen we signalen dat de dreiging rich-
ting de groep demonstranten groter werd. Er waren vermoedens dat 
tegenstanders van de “Stichting Nederland wordt Beter” al in de stad 
bevonden. Ook werd ons duidelijk dat er een auto met zwaar vuurwerk 
onderweg naar Dokkum zou zijn en er mogelijk nog vervolgblokkades 
zouden worden opgeworpen. Alles bij elkaar werd het risico te groot, 
terwijl de tijd begon te dringen. Het risico van de dreigingen moesten 
we afwegen tegen de veiligheid van demonstranten en de mensen die 
al in Dokkum waren. In die context viel het besluit om de demonstratie 
te verbieden.’   

De Graaf geeft aan dat zij weliswaar degene is die het besluit neemt, 
maar daarin door de rest van de driehoek gesteund wordt. ‘Je doet 
zoiets natuurlijk in overleg met de officier van justitie, geadviseerd door 
de politie, de communicatieadviseur en de veiligheidsadviseur. Ik had 
op dat moment het gevoel dat ik niet anders kon besluiten. Hoe jammer 
het ook was. Omdat je aan de rechten van mensen komt. Omdat je de 
vrijheid van meningsuiting beperkt, terwijl we daar juist zo zwaar op 
hadden ingezet. Het voelde alsof ik de mensen in de steek moest laten. 
Wetende dat je het doet om de veiligheid voor de mensen in de stad. 
Maar juist omdat we al die maanden zo hard hadden gewerkt om de 
discussie een plek te geven. We hadden een Sinterklaashuis waar 
aandacht werd besteed aan de historie van Sinterklaas. We spraken 
met actievoerders. Alles stond een half jaar lang in het teken van geza-
menlijkheid. Dan is het jammer als dat op het laatste moment misgaat. 
Het feest moest wel doorgaan voor de kinderen. Bij mij overheerste de 
teleurstelling dat we het niet zo hebben kunnen uitvoeren als we het 
hadden bedacht en geregisseerd. Het voelde niet lekker. Ook al kon het 
niet anders.’

Burgemeester Waanders loopt met Sinterklaas door de stad. Zij wordt 
niet op de hoogte gebracht van de situatie met de demonstranten. 
‘De burgemeester moest zich concentreren op de ontvangst. Het had 
weinig zin om haar op de hoogte te brengen van besluiten. Maar het 
is logisch dat ook de burgemeester wel een vermoeden had dat er iets 
was gebeurd. Want langs de route kwam ze langs het lege vak, waar ze 
iemand zag staan die eerder die week al had opgeroepen tot de blok-
kade.’ Zodra de intocht voorbij is, pakt de burgemeester haar taken 
weer op. ‘Ik vond dat ook prima. Ze nam de woordvoering over, terwijl ik 
op het politiebureau bleef om de besluiten formeel vast te leggen en af 
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van een snelweg een misdrijf is waar je maximaal 12 jaar cel voor kunt 
krijgen, toen onderstreepte dat wel de ernst van de zaak.’

De Graaf heeft na de intocht de media niet opgezocht. ‘Uiteraard 
kwamen er diverse WOB-verzoeken. Ook zijn er interviewverzoeken 
geweest. Dat is allemaal afgehandeld door de burgemeester, maar die 
heeft het zelf ook grotendeels afgehouden. Ik zat ook niet op de media-
verzoeken te wachten, omdat de landelijke media doorgaans toch maar 
een karikatuur van je willen maken. Ik heb mijn werk gedaan als eerste 
loco, maar de bal ligt nu weer bij de burgemeester.’

Bestuurlijke dilemma’s
Aan collega’s die de rol van locoburgemeester vervullen, wil De Graaf 
meegeven dat het bij crises vooral om communicatie en bestuurlijke 
dilemma’s gaat. ‘Er was veel voorbereid en je weet wat je te wachten 
staat. Vooraf hadden we alles zo goed mogelijk geregeld, om ervoor 
te zorgen dat alles zo vlekkeloos mogelijk zou verlopen. We beseften 
dat de demonstranten mogelijk beschimpt zouden worden en dat ze 
misschien zouden worden uitgejouwd. Daar hebben we ons op gepre-
pareerd. Het ging er steeds om een balans te zoeken tussen die vrijheid 
en de veiligheid van de bezoekers. Voor ons was het belangrijk dat er 
voor de demonstranten ruimte was om hun punt te maken, terwijl het 
verder voor de bezoekende ouders en hun kinderen een veilig feest zou 
zijn. Dat zijn de afwegingen waar je voor staat. Als ik demonstrant was 
geweest, was ik denk ik ook boos geweest toen de demonstratie werd 
verboden. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het besluit was ook 
gericht op hun eigen veiligheid. Na afloop hoorde ik ook dat er kinderen 
in de bussen zaten. Toen dacht ik wel “wie neemt nou kinderen mee naar 
een demonstratie waarvan je weet dat het beladen wordt?” Ik vraag mij 
af wat voor voorbeeld je aan de kinderen wilt geven. Dat Nederland 
een land van roepers en schreeuwers is? Ik zou kinderen daar niet aan 
willen blootstellen.’ Naar de toekomst toe hoopt De Graaf dat het debat 
alsnog tot stand komt. ‘Soms zie je mensen die zo gefrustreerd in de 
discussie zitten, dat het weinig meer met voor of tegen zwarte piet te 
maken heeft. Na de intocht concludeerde de burgemeester dat alleen 
een dialoog ons verder kan brengen. Volgens burgemeester Waanders 
gaan we er niet uitkomen met harde confrontaties of discussies via de 
media. Dat ben ik volledig met haar eens.’

iemand om het leven komt, dan zou ik daar niet voor weglopen. In de 
loop der jaren hebben we hier diverse crises met impact gehad. Vier 
jongeren die overleden zijn nadat hun auto te water raakte. Een ongeluk 
tijdens een nieuwjaarsfeest in Raard. De MKZ-crisis heeft ook hier in 
de omgeving zijn sporen getrokken. Dan is het waardevol als je daarin 
vanuit je rol iets kunt betekenen. Dat je mensen bij kunt staan en ze een 
stapje verder helpt. Laatst verving ik de burgemeester en moest ik naar 
een brand, waarbij een meneer zijn kip kwijt was. Daar kun je lacherig 
over doen, maar hij was er echt door van slag. Ik heb een poosje met 
hem gepraat en ben er 14 dagen later nog eens langsgegaan. Op die 
momenten vinden inwoners het heel fijn als je dat doet.’

Sfeer in de stad
Uiteindelijk overheerst bij De Graaf het feestelijke gevoel. ‘Er was 
teleurstelling dat we het niet konden regisseren zoals we het vooraf 
hadden bedacht. Maar als intocht was het een fantastisch feest. Niet 
alleen de dag zelf, maar ook de weken die eraan voorafgingen. De voor-
pret was enorm. Je zag fleur in de stad. Ook bij de Kerstfair die eind 
december werd gehouden merkte je nog de energie van de mensen in 
de stad. Dat was mooi om te zien.’  

Naar aanleiding van haar ervaringen komt De Graaf op een aantal 
praktische lessen. ‘Het gaat soms ook om hele praktische dingen, 
zoals het wifi-netwerk in het politiebureau waar ik niet op kwam. Maar 
in zijn algemeenheid had ik in deze casus, achteraf gezien, nog eerder 
betrokken willen zijn. Het beste is om vanaf het begin gelijk op te lopen. 
Ook omdat ik niet alleen de burgemeester op een cruciaal moment 
vervang, maar ook omdat ik raakvlakken zie met mijn eigen portefeuille 
waarin ik onder meer zorg en jeugdzorg heb. Het is goed om samen 
op te lopen en te weten hoe iedereen vanuit het netwerk zijn of haar 
steentje bijdraagt. In positieve zin denk ik dat de trainingen absoluut 
hun meerwaarde hebben gehad. Bij ons in de regio is het standaard dat 
de loco’s worden getraind, maar dat is volgens mij niet in het hele land 
zo geregeld. Juist door de trainingen leer je anderen kennen en weet je 
hoe je op elkaar reageert. Verder zie je in de trainingen ook het belang 
van communicatie terug. Dat is uiteindelijk toch een van de belang-
rijkste instrumenten die je als bestuurder in handen hebt, naast de 
bevoegdheden waar je over gaat. Het is verstandig om je daarop voor 
te bereiden en je daar ook over te laten adviseren. Ik ken zelf niet alle 
wetsteksten, maar toen de officier van justitie zei dat het blokkeren 

“Wy gean derfoar!” (Wij gaan ervoor!)
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