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Troonswisseling: veilig door feest

Maureen Sarucco

6.1

Inleiding

Voor mij is – net als voor vele anderen – het startpunt van deze bijzondere gebeurtenis de middag van 28 januari 2013; de dag waarop de
Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat die avond een toespraak van koningin Beatrix zal worden uitgezonden. Ik heb het bericht gemist, maar
een van mijn zussen belt mij hierover op en vertelt dat het gerucht
gaat dat de koningin naar alle waarschijnlijkheid haar aftreden zal aan
kondigen. Ik ben er even stil van en vervolgens gaat een vloek door
de telefoon. Gaat deze klus nu aan mijn neus voorbij, omdat ik sinds
28 dagen niet meer bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
werkzaam ben? Mijn zus herinnert mij eraan dat ik de rust wil opzoeken na 30 jaren noeste arbeid. Zij heeft gelijk, maar het zijn niet de
woorden die ik op dat moment wil horen en hang mopperend op.
In mijn dertigjarige loopbaan (1982-2013) bij de directie OOV van
de gemeente Amsterdam – waarvan de laatste 22 jaar als directeur
OOV – heb ik alle ontwikkelingen op dit gebied mogen meemaken en
aan vele daarvan ambtelijk sturing gegeven. Naast de verantwoordelijkheid voor het functioneren van een directie, was ik op dit terrein de
ambtelijke rechterhand van de burgemeester en – zoals in Amsterdam
gebruikelijk is – technisch voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam
bij bijzondere gebeurtenissen en incidenten. Ik heb in deze functie vele
crises helpen managen; van de Bijlmerramp tot aan de moord op Theo
van Gogh en de zedenzaak Robert M. Voorts was ik de projectleider
OOV bij onder andere de Eurotop in 1997, het koninklijk huwelijk in
2002 en de huldiging van het Nederlands Elftal na het WK in 2010.
Na zoveel werkzame jaren in het hectische OOV-domein, ben ik op

116

lessen uit crises en mini-crises 2013

1 januari 2013 als in te huren adviseur begonnen aan een nieuwe fase
in mijn loopbaan bij het Project Management Bureau van de gemeente
Amsterdam. En nu zou juist dit jaar de troonswisseling plaatsvinden?
In dit hoofdstuk volgt een persoonlijk chronologisch verhaal rondom
de voorbereidingen van de troonswisseling van 2013 met als hoofd
thema het voordeel van werken met uitgangspunten, uitmondend in
een nieuw veiligheidsconcept. Ook wordt ingegaan op het belang van
bestuurlijke sturing op de voorbereiding van dit soort grote evenementen. Het is een hoofdstuk over de openbare orde en veiligheid, waarin
een aantal knelpunten en persoonlijke leerpunten aan de orde komt.
Het vermeldt niet de vele momenten van tevredenheid over gezette
stappen, de wijze waarop iedereen elkaar bijstond, de energie en ook
het plezier waarmee is gewerkt. Ook zijn de vele werkzaamheden van
het civiele deel van de organisatie onderbelicht. Het hoofdstuk vertelt
dus slechts een deel van het gehele verhaal.76

6.2

Het begin

De aankondiging van abdicatie
Wanneer velen die maandagavond, 28 januari 2013, met zekere vermoedens naar de televisie kijken, is de burgemeester enkele uren eerder
door de minister-president bericht dat koningin Beatrix haar abdicatie zal aankondigen. Nederland staat voor een historische gebeurtenis,
Amsterdam voor een unieke uitdaging. De hoofdstad van Nederland is
de grondwettelijke plaats van abdicatie. In het Paleis op de Dam zal de
koningin met een handtekening afstand doen van de troon, waarna de
kroonprins automatisch de nieuwe koning wordt. In de Nieuwe Kerk
zal de nieuwe koning vervolgens worden ingehuldigd in een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer.
De volgende dag, 29 januari 2013, bespreekt het Amsterdamse
College van Burgemeester en Wethouders wat de abdicatie precies
voor de stad betekent. Amsterdam wil natuurlijk graag aan haar grond-

76 De openbare officiële evaluatie die plaatsvond onder begeleiding van het COT bevat het
volledige verhaal en alle geïnventariseerde leerpunten. Zie hiervoor ‘De Troonwisseling
2013: feestelijk, open, ongestoord en veilig’, 2013.
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wettelijke verplichtingen voldoen. Het College wenst het land ook een
publieksevenement aan te bieden, een moment waarop de nieuwe
koning en koningin zichzelf aan de bevolking presenteren. De burgemeester wordt aangewezen als bestuurlijk trekker van dit evenement;
bij hem ligt dan ook de keuze voor het ambtelijk projectleiderschap.
Aan het einde van de middag word ik door de burgemeester gebeld.
Ik slaak een zucht van verlichting bij het horen van zijn stem en, inderdaad, bij zijn vraag of ik de projectleider OOV Troonswisseling wil
worden. De huidige directeur OOV is zich nog aan het inwerken en
moet aan de slag met een grote reorganisatie van de directie. Ik antwoord natuurlijk positief en word uitgenodigd voor een eerste overleg
diezelfde avond in de ambtswoning. De burgemeester vertelt voorts dat
hij Pierre van Rossum (directeur van het Project Management Bureau
van de gemeente) als projectleider Civiel wil vragen. Door ‘civiel’ te
scheiden van ‘OOV’ worden deze twee rollen van de gemeente bij het
evenement gescheiden. De rol van organisator wordt gescheiden van
de rol van toezichthouder en handhaver (vallend onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid).
Beide projectleiders krijgen de opdracht om de Amsterdamse bijdrage
aan de troonswisseling voor te bereiden.
Die avond komt een aantal personen voor een eerste overleg bijeen in de ambtswoning van de burgemeester. De voorbereidingstijd is
slechts drie maanden en het zou lonen om zo snel mogelijk een aantal
piketpaaltjes te slaan. Het doel van de bijeenkomst is het maken van
een eerste inventarisatie van wat er gebeuren moet. De driehoek, de
gemeentesecretaris, de directeur en een senior adviseur van de directie OOV, het hoofd Voorlichting en beide projectleiders formuleren die
avond echter al een aantal uitgangspunten. Achteraf bezien leiden de
uitgangspunten tot een nieuw veiligheidsconcept.
Fundamentele keuzen
In het overleg vindt in feite de kick-off van de voorbereidingen plaats.
Iedereen is zich bewust van het speciale karakter van het evenement.
Maar ook van het vele, deels ingewikkelde werk dat ons te wachten
staat. Wij bespreken de (psychologische) druk van de troonswisseling
in 1980, toen het qua openbare orde zo uit de hand liep. Hoewel de
OOV-discipline in de daarop volgende drie decennia waar het gaat om
het beheersen van menigten (crowd control) en grootschalig optreden
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veel kennis en ervaring heeft opgedaan, beseffen wij allen dat deze historische erfenis aan de komende gebeurtenis kleeft. Bij de troonswisseling in 2013 móét het goed gaan!
De startbijeenkomst levert meer op dan wij allen op de avond van
29 januari vermoeden. Er wordt een hoofduitgangspunt geformuleerd:
de troonswisseling moet feestelijk, open, ongestoord en veilig verlopen.
Maar er worden meer uitgangspunten vastgesteld: de veiligheidsmaatregelen moeten zo beperkt mogelijk blijven en van een zo kort mogelijke duur zijn. Voorts moet het gebied waarin de maatregelen zullen
gelden, zo klein mogelijk zijn. Daar waar burgers onevenredig veel last
hebben van maatregelen, zullen alternatieve c.q. compenserende maatregelen moeten worden bedacht.
Bij de discussie over de uitgangspunten maakt de burgemeester
duidelijk dat de troonswisseling niet alleen een feestdag voor VIP’s
mag worden. De burgervader vindt het belangrijk dat iedere burger
deze historische gebeurtenis kan mee-ervaren en zo min mogelijk
in die ervaring wordt gehinderd. Dit zal ook het draagvlak bevorderen voor de te nemen veiligheidsmaatregelen. De burgemeester geeft
daarom als richtlijn dat de stad niet hermetisch mag worden afgesloten; het moet voor burgers mogelijk blijven om de stad te doorkruisen.
Alle aanwezigen zijn het eens met deze invulling van de uitgangspunten ‘feestelijk en open’ en ik realiseer mij hoezeer de richtlijnen bij de
burgemeester passen. Eberhard van der Laan is een bestuurder met
een scherp oog voor de rechten en belangen van burgers. Ik ben mij
er op dat moment echter onvoldoende van bewust hoe letterlijk de burgemeester dit bedoelt en voor welke uitdagingen dit ons professionals
zal stellen.
De burgemeester wil ook graag dat de jaarlijkse viering van
Koninginnedag gewoon doorgaat. Het uitgangspunt ‘feestelijk’ betekent zijns inziens ook dat burgers door de troonswisseling niet van hun
jaarlijkse feestje mogen worden beroofd. Ik breng onder de aandacht dat
het bij de combinatie troonswisseling en Koninginnedag om twee massale, grotendeels ongelijksoortige evenementen gaat. Koninginnedag
heeft een open en vrij toegankelijk karakter, terwijl de troonswisseling
voornamelijk besloten, protocollair en logistiek precies van aard is.
Ook is de vraag hoe voor de troonswisseling ruimte te maken in een
stad die op Koninginnedag jaarlijks al 700.000 bezoekers trekt, waarvan een deel met een voor de openbare orde riskant profiel (overmatig
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a lcoholgebruik). De burgemeester is ervan overtuigd dat wij dat aankunnen, dat Koninginnedag het publiek zal helpen spreiden en daarmee zal bijdragen aan de crowd control. Voor mij is de bestuurlijke lijn
helder. Het is nu aan de professionals om het besluit uit te werken en
daar waar zij tegen professionele grenzen aanlopen, de knelpunten ter
bespreking op bestuurlijk niveau op tafel te leggen.

6.3

De voorbereidingen

Bundelen professionaliteit en ervaring
Na de startbijeenkomst is het zaak om samen met mijn collega-
projectleider de organisatie op te zetten en goede mensen aan te trekken. Ik start met de club om mij heen. Uit de directie OOV haal ik
Nicky Jansen Schoonhoven als mijn allround plaatsvervanger, Berend
Temme als deelprojectleider crowd management en onze assistent
wordt Nika Haspels. Van het stadsdeel Noord vraag ik Maaike Smeels,
een voormalig teamhoofd van de directie OOV, als deelprojectleider
Crisismanagement. De interim-directeur ICT, Jan Martijn Metselaar,
wordt deelprojectleider ICT. Marco Zannoni, de directeur van het COT,
vraag ik om mij te adviseren en als tegendenker te fungeren. Het zijn
allen zeer ervaren en gekwalificeerde professionals; een mooie club.
Ook Pierre van Rossum bouwt een club met zeer capabele professionals om zich heen. Tussen het civiele en OOV deel lopen vele dwars
verbanden met, qua bezetting, een personele kruisbestuiving.
Het opzetten van de organisatie vraagt natuurlijk tijd; het is niet
eenvoudig om een geoliede organisatie op te zetten. In het OOV deel
komen de belangrijkste partijen wier bevoegdheden essentieel zijn
voor het welslagen van het project, op 19 in totaal. Voorts komen wij uit
op 14 cruciale coördinatie- en besluitvormingsgremia. Lastig, omdat
naast vergaderen er ook gewerkt moet worden!
Hoewel het officieel om een Nationaal Evenement gaat,77 hebben de
minister van Veiligheid en Justitie en de burgemeester afgesproken dat

77

Een Nationaal Evenement is een evenement dat bezocht wordt door personen die staan op
een door het Rijk opgestelde limitatieve lijst, waarbij het nationaal belang centraal staat en
het karakter van het evenement een specifieke of verhoogde druk legt op de bewaking en
beveiliging van die personen.
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het zwaartepunt lokaal ligt en ‘de zeshoek’ in charge is. In de bestuurlijke zeshoek zitten onder voorzitterschap van de burgemeester de zes
partijen die cruciaal zijn voor het handhaven van de openbare orde en
veiligheid: de burgemeester, de hoofdofficier van justitie, de eenheid
chef van politie, de coördinator bewaken en beveiligen NCTV,78 en
voorts ook de beide projectleiders. Daarnaast functioneert onder mijn
voorzitterschap een ambtelijke subzeshoek, waarin de zes partijen op
directieniveau vertegenwoordigd zijn, plus de projectleider Civiel en
vertegenwoordigers van het departement van Algemene Zaken en het
Hof. In de ambtelijke subzeshoek komt alles bijeen ter voorbereiding
van de besluitvorming in de bestuurlijke zeshoek. Naast de projectleider Civiel is mijn belangrijkste partner in de subzeshoek plaatsvervangend eenheidschef Jan Pronker, een zeer ervaren politiecommissaris
in grootschalig optreden. De subzeshoek is een bekwame club vol
ouwe rotten in het vak die al jaren met elkaar samenwerken. Dat werkt
snel en goed. Ook de lijnen naar het Rijk en het Hof zijn kort en de
samenwerking is constructief. Bij het Rijk zijn vooral de NCTV en het
departement Algemene Zaken onze belangrijkste partners.
Te tackelen problemen
Het verkrijgen van capaciteit blijkt geen knelpunt bij de voorbereidingen; iedereen wil wel meewerken aan zo’n uniek evenement. Sterker
nog, dat wordt zelfs een probleem. Om effectief te organiseren kun je
namelijk niet iedereen gebruiken (qua aantal en kwaliteiten); er moeten
ook mensen zijn die het gewone werk blijven doen. Een ander – eeuwig
terugkerend – probleem is natuurlijk de informatieoverdracht. Hoe
krijg en houd je iedereen geïnformeerd? Een groot deel van de dag
wordt dan ook besteed aan het uitwisselen van informatie, het weg
werken van misverstanden, het opruimen van ruis et cetera.
Gelukkig helpt de krappe voorbereidingstijd om tot snelle én goede
besluitvorming te komen. Alle betrokkenen voelen de tijdsdruk en
het belang van efficiency en effectiviteit, temeer omdat op het gebied
van de openbare orde en veiligheid een groot aantal problemen te
tackelen is. Zo dreigt, met de combinatie van de troonswisseling en
Koninginnedag, een overvolle stad. Hoe voorkomen wij een ongecontroleerde aan- en afvoer van grote bezoekersstromen met verschillende
78 NCTV staat voor Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
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publieksprofielen, waaronder overmatig alcoholgebruik? Hoe gaan wij
om met potentiële demonstraties? Amsterdam is van oudsher tolerant
waar het gaat om protesteren en demonstreren en de troonswisseling
mag daarop geen uitzondering zijn. Het is niet de bedoeling dat demonstranten volledig uit het zicht blijven. Maar bij het koninklijk huwelijk
kon nipt worden voorkomen dat demonstranten de linies doorbraken
en de gouden koets bereikten.
Een andersoortig probleem vormen de communicatieverbindingen die op Koninginnedag altijd al kwetsbaar blijken te zijn. Op deze
30ste april moet de communicatie gegarandeerd zijn. Operationele
diensten moeten met elkaar kunnen communiceren, ook met de actiecentra en het beleidscentrum. Burgers moeten – vanuit overwegingen
van crowd control – op hun mobiele telefoons actuele informatie kunnen ontvangen over de evenementen, looproutes, NS-tijdstippen et
cetera. Een uitdaging is ook de microfoon op het balkon van het paleis.
In 1980 kwamen de koninklijke stemmen ternauwernood boven het
lawaai uit. Wij herinneren ons allen de beelden van prinses Juliana, die
op het balkon van het paleis de menigte tot stilte maant. Dat mag nu
niet meer gebeuren.
Een andere uitdaging is de beschikbare ruimte op de Dam, het
is vechten om elke centimeter. De ruimte op het plein moet verdeeld
worden tussen het publiek, de erehagen, de passerelle, de NOS-cabine
en de veiligheidsringen.79 Rondom het paleis en de Nieuwe Kerk op
de Dam moet een veiligheidsring komen, waardoor de Dam wordt
afgesloten voor publiek. Voorts liggen woningen en bedrijven in de
veiligheidsring. Ook de beveiligde route – de afgesloten route voor het
vervoer van gasten – ligt lastig in de infrastructuur van Amsterdam.
De routes gaan dwars door de stad en belemmeren burgers de stad te
doorkruisen en soms zelfs nog praktischer, om de straat waar ze wonen
in of uit te komen.
Dan is er nog de vraag hoe om te gaan met de zogenoemde ‘poten
tieel gewelddadige eenlingen’ (PGE’ers). Sinds de aanslag in Apel
doorn in 2009 wordt bij high profile evenementen rekening gehouden
79 Ten behoeve van de beveiliging wordt gewerkt met zogenoemde ‘ringen’: een afgebakend
gebied met beveiligingsmaatregelen waarbinnen geen publiek mag komen. Hoe dichter bij de te beveiligen persoon, hoe strenger de maatregelen. Een ring kan stabiel zijn
(rondom een gebouw waarin de persoon zich bevindt), maar ook mobiel (rondom de verplaatsing van de te beveiligen persoon).
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met het risico van personen die de openbare orde en veiligheid verstoren en wellicht zelfs in staat zijn tot extreem geweld. Het gaat vaak
om gekende personen die door persoonlijke of psychische problemen
publieke gezagsdragers bedreigen.
Dit is slechts een deel van de vele vragen en knelpunten die soms heftige botsingen opleveren tussen de uitgangspunten ‘feestelijk en open’
en ‘veilig en ongestoord’. De kernvraag is steeds hoe wij deze uitgangspunten kunnen samenbrengen in een bomvolle stad, die niet op slot
mag en waarin burgers zich zo vrij mogelijk moeten kunnen bewegen. Wij beginnen te beseffen hoe moeilijk de invulling die de burgemeester aan de uitgangspunten ‘feestelijk en open’ heeft gegeven, zich
verhoudt tot traditionele (massale) veiligheidsmaatregelen. Het consequent vasthouden aan de uitgangspunten maakt het werk lastiger, het
vinden van oplossingen vraagt tijd, denkkracht en energie. De eerlijkheid gebiedt te bekennen dat bij een ieder van ons wel eens de gedachte
postvat om dan maar in te teren op een uitgangspunt, te kiezen voor de
gemakkelijke weg. Maar er komt gelukkig altijd een correctie vanuit de
(sub)zeshoek, een pleidooi om vast te houden aan de uitgangspunten
en op zoek te gaan naar oplossingen. Een zoektocht die steevast leidt
naar creativiteit en vaktechnische rijkdom.
Bestuurlijke vasthoudendheid
Voor alle problemen vinden wij een oplossing, dat is Amsterdam wel
toevertrouwd. Ik heb dan ook geen moment van wanhoop. Zo zetten
wij het in de afgelopen jaren op Koninginnedag gevoerde alcoholbeleid
voort en scherpen het hier en daar aan. Verspreid over de stad wijzen
wij zes demonstratieplekken aan. Defensie plaats extra zendmasten
voor de verbindingen en de ruimte op de Dam wordt keurig verdeeld
onder alle belanghebbenden. Voor de bewoners en bedrijven in de veiligheidsringen worden maatoplossingen gevonden. Voor de PGE’ers
ontwikkelen wij per persoon een plan van aanpak et cetera.
Het meest spannende en voor mij meest leerzame moment doet
zich voor rondom het zoeken naar een geschikte locatie voor het
publieksevenement. Dat is het moment waarop de nieuwe koning
en koningin en de bevolking elkaar zullen ontmoeten en begroeten.
Overwogen wordt een rit met de gouden koets, zoals op de dag van het
koninklijk huwelijk. Deze optie wordt niet goed bevonden, omdat de

Troonswisseling: veilig door feest

123

route onvoldoende plek biedt voor de vele te verwachten toeschouwers.
Een vaartocht door de grachten wordt afgekeurd vanwege de veiligheidsrisico’s en de stremmingen die een dergelijke vaartocht oplevert
voor de vele boten en bootjes op Koninginnedag. Het IJ biedt echter
volop gelegenheid voor een Koningsvaart. Navraag bij kringen rondom
het Hof leert dat ook de toekomstige koning een dergelijk evenement
op prijs zal stellen.
Een operationele schouw van een evenement op het IJ maakt echter een aantal grote knelpunten zichtbaar. Hoewel ook enquêtes geen
eenduidig beeld geven van de hoeveelheid te verwachten publiek, gaan
wij uit van grote aantallen bezoekers (jaarlijks minimaal 700.000 op
Koninginnedag), van een grote aan- en afvoer van mensen en een grote
stroom van bezoekers naar het IJ. Voorts houden wij rekening met
het bijeenkomen van verschillende typen publiek (publieksprofielen),
waaronder jongeren uit Noord-Holland die op Koninginnedag altijd
in grote aantallen naar Amsterdam komen en veel overlast (kunnen)
geven. Het grootste knelpunt verwachten wij bij het Centraal Station,
waar naar verwachting publiek van Koninginnedag en publiek voor de
Koningsvaart elkaar zullen ontmoeten in de vorm van tegengestelde
vervoersstromen. Rondom het einde van Koninginnedag en de start
van de Koningsvaart – ongeveer tussen 19.00 en 21.00 uur – zullen
grofweg drie publiekstromen tegelijk gebruikmaken van het Centraal
Station. Aan het einde van Koninginnedag zal een stroom mensen
de vrijmarkt en evenementen in Amsterdam verlaten en het Centraal
Station betreden richting perrons/treinen. Een tweede stroom mensen
zal vanuit Nederland met de trein naar Amsterdam komen en de perrons verlaten voor de verschillende evenementen ’s avonds. Ten slotte
zal een derde stroom mensen vanuit de binnenstad het Centraal Station
als doorgang gebruiken richting het IJ om naar de Koningsvaart te kijken. De ramp in Duisburg tijdens Love Parade in 2010 (met 21 doden)
heeft laten zien welke dramatische gevolgen tegengestelde stromingen
van grote groepen mensen in een kleine ruimte kunnen hebben.
De subzeshoek ziet geen oplossing voor dit knelpunt en dit betekent dat de Koningsvaart misschien niet door kan gaan. De subzeshoek
is zich bewust van deze consequentie, maar voelt ook de druk van de
combinatie troonswisseling en Koninginnedag. Wij hebben ambtelijk
de grenzen van het behapbare bereikt.
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Bij de bespreking van de Koningsvaart in de zeshoek blijkt dat
de burgemeester zich niet neerlegt bij de ambtelijke grenzen en erin
gelooft dat wij professionals een oplossing zullen vinden. Daar komt
bij dat het weidse IJ, met op de kade de mooie bebouwing, een geweldige locatie voor het publieksevenement is. De televisiebeelden van een
Koningsvaart zullen voor Amsterdam een uniek en wereldwijd visitekaartje zijn.
De burgemeester houdt dus vast aan een Koningsvaart op het IJ
en het is een spannende bespreking in de zeshoek rondom de uitgangspunten ‘feest’ en ‘veilig’. Een bespreking die uitmondt in de
afspraak dat er opnieuw zal worden gezocht naar mogelijkheden om de
Koningsvaart op het IJ toch door te laten gaan. De burgemeester geeft
mij de opdracht om met de subzeshoek een laatste poging te doen, nu
met inbreng van alle externe expertise, denkkracht en creativiteit. Dat
de burgemeester op voorhand aangeeft dat hij na een nieuwe oprechte
zoektocht eerder geneigd zal zijn het advies van de subzeshoek over te
nemen, houdt de professionals in hun waarde. Het is geven en nemen.
Denken in kansen
We organiseren een creatieve sessie; een sessie waarin denkkracht
wordt georganiseerd door actief kennis, ervaring en creativiteit van
buiten naar binnen te halen. We doen dat op de bovenste etage van het
Havengebouw, met een panorama-uitzicht over het IJ. We zitten dus
letterlijk bovenop de plek waar het gebeuren moet.
De bijeenkomst met een diversiteit aan expertise blijkt een gouden
greep te zijn.80 Ik ben verrast over het grote aantal – ook nieuwe –
ideeën en voorstellen. Na de sessie blijft de subzeshoek achter en wij
inventariseren en ordenen de oogst. Er zijn voorstellen gedaan voor
het spreiden van publiek, voor het scheiden van publieksprofielen en
voor het beïnvloeden van publieksstromen. Er zijn zelfs voorstellen om
meer grip te krijgen op de massa mensen in de gehele stad. De vraag
die de subzeshoek nu moet beantwoorden is of met de voorstellen alle
knelpunten voldoende worden opgelost. Wij spreken af om onszelf een

80 Aan de creatieve sessie onder leiding van het COT namen externe deskundigen deel van
het Zwarte Cross Festival, MOJO concerts, Traffic Support, de Politieacademie, gemeente
Nijmegen, de NS, Prorail, Defensie, TU Delft en TNO, en verder een deskundige sociale
media en gedrag en verschillende gemeentelijke onderdelen.

Troonswisseling: veilig door feest

125

week te gunnen om de voorstellen uit te werken en zo inzicht te krijgen
in de realiseerbaarheid.
Na een week is er veel en goed werk verzet en de politie is tot het
uiterste gegaan om de IJ-optie door te kunnen laten gaan. Er ligt een
raamwerk van inzetbare maatregelen voor publieksspreiding, profielscheiding en publieksstromen. Hoewel vele voorstellen niet nieuw zijn
– Amsterdam heeft veel ervaring op het gebied van zeer grote evenementen – is wel de enorme omvang van de voorstellen en de samenhang daartussen nieuw, als ook de diepgang en doordachtheid. De
kracht van de aanpak zit vooral in de integraliteit en dat betekent dat
álle maatregelen gerealiseerd moeten worden. De subzeshoek moet nu
een besluit nemen. Durven wij bij zo’n groot en uniek evenement als
de troonswisseling een nieuwe aanpak aan en de zeshoek positief te
adviseren?
Echte samenhang is hard werken
De gepokt en gemazelde Amsterdamse professionals blijken niet te oud
om te leren; ze nemen de voorstellen over en stappen hiermee uit hun
routine. Ik ervaar dit als een mooi moment. Nieuw is ook dat wij meer
veiligheid willen creëren met meer feest, in plaats van met meer traditionele veiligheidsmaatregelen. De maatregelen betekenen wel extra
werk in de maand voorbereidingstijd die resteert, terwijl er al zoveel
nog te doen is. Enkele voorbeelden van de maatregelen.
Publieksspreiding/publieksprofiel: Door zelf evenementen op te zetten
en de evenementen over de stad te verspreiden, kun je als overheid
de spreiding van het publiek beïnvloeden. Door ook te sturen op de
programmering van de evenementen kun je invloed uitoefenen op wie
(welk publieksprofiel) je wanneer op welke locatie wilt hebben.
Dit leidt tot de opzet van twee grote evenementen, die speciaal ten
behoeve van de crowd control worden georganiseerd. Ten eerste een
feest op het Museumplein, om publiek vast te houden en de toeloop
naar de Koningsvaart op het IJ te verminderen. Het Museumplein
fungeert daarmee als het ware als ‘overloopgebied’. Het programma is
bedoeld voor gezinnen. Voorts wordt op verzoek van Amsterdam door
Radio 538 een dance event in Alkmaar georganiseerd, teneinde risicovolle jongeren uit Noord-Holland daar te houden. De kosten van beide
evenementen worden door Amsterdam en sponsoren betaald.
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De locaties van de andere zeven grote betaalde dance-evenementen
in het kader van Koninginnedag passen goed in dit concept. De locaties liggen verspreid over de stad (niet in de binnenstad) en helpen het
publiek verder te spreiden, zodat dance-liefhebbers niet de binnenstad
in hoeven.
Publieksstromen: Door slimme fasering in eindtijden van evenementen,
door te werken met uitgelijnde looproutes met verwijzingsborden en
door uitgekiende communicatie kun je invloed uitoefenen op waar en
wanneer je een publieksstroom wilt hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een
app ontwikkeld voor bezoekers. Door de fasering in de eindtijden van
alle evenementen, kun je invloed uitoefenen op de afvoer van personen
via het Centraal Station – en de andere stations – rekening houdend
met de maximale vervoersbelasting van de NS.
Dit leidt tot een uitgekristalliseerde spreiding van de aanvangs- en
sluitingstijdstippen van de evenementen. De fasering in de tijdstippen
voorkomt een piekbelasting op de wegen en de drie NS-stations. Ook
wordt zo voorkomen dat publiek na afloop van het ene evenement massaal naar de start van een ander evenement gaat.
De volgende horde
Ook over de beveiligde route – de afgesloten route waarlangs de gasten
zullen worden vervoerd – vindt in de zeshoek een stevige botsing plaats
tussen de uitgangspunten, in dit geval gaat het om ‘open’ en ‘veilig’.
Vanwege de locatie van het Paleis en de Nieuwe Kerk (midden in de
stad), loopt deze route door de stad, waardoor het publiek grote omwegen
zou moeten maken om de stad te doorkruisen. De burgemeester kiest
voor de afgesproken richtlijn dat de stad niet op slot mag. Een tweede
creatieve sessie levert oplossingen. Zo wordt de route op gezette tijden
via sluisjes voor het publiek opengezet en komen op twee plekken over
de beveiligde route bruggen te liggen. Dit zijn geen simpele oplossingen. De sluisjes betekenen voor de politie een extra complicatie, omdat
bij de logistiek van het vervoer van de stoetjes – op zich al ingewikkeld
genoeg – rekening moet worden gehouden met doorkruisend publiek.
Het bouwen van bruggen ligt ook ingewikkeld in de infrastructuur van
Amsterdam en is een dure aangelegenheid. Gelukkig blijkt de Genie in
staat en bereid een brug (kosteloos) te bouwen. De andere brug wordt
tegen betaling door een aannemer aangelegd.
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De uitgangspunten ‘feestelijk en open’ blijken in meer dan één
betekenis kostbare uitgangspunten te zijn; kostbaar in professionele
rijkdom en kostbaar in geld. Maar het bestuur van Amsterdam is bereid
de kosten te betalen, samen met sponsoren en het Rijk.

6.4

Een prachtige dag

Op 30 april betreed ik om 08.00 uur het beleidscentrum. Ik heb de
bunker niet eerder zo vol gezien. De sfeer is uitstekend, iedereen is blij
dat dé dag is aangebroken. Ik merk ook een rust, een vertrouwen dat de
zaken goed zijn voorbereid. Het is nu aan de professionals op straat; het
beleidscentrum is er ‘slechts’ voor grote knelpunten en calamiteiten.
Elders in het stadhuis is een aantal actiecentra gehuisvest (voor communicatie, ICT, toezicht, infrastructuur) en ook daar proef ik dezelfde
sfeer.
Hoewel de programmaonderdelen in Amsterdam plaatsvinden,
werken wij met een opgeschaalde crisisorganisatie (GRIP-4) en een
regionaal beleidsteam (RBT). Dit omdat incidenten tijdens de troonswisseling grote consequenties kunnen hebben die regionaal gemanaged moeten worden (bijvoorbeeld verdelingsvraagstukken rondom de
inzet van hulpdiensten). Door reeds opgeschaald te werken, gaat geen
tijd verloren in de respons.
Omdat de burgemeester een grondwettelijke rol heeft bij de abdicatie, en op andere momenten gedurende de dag de stad Amsterdam
moet vertegenwoordigen, wordt hij in zijn rol als opperbevelhebber en
voorzitter van het RBT vervangen door de plaatsvervangend voorzitter
van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Amstelveen. Voor de burgemeester van Amsterdam is in de Nieuwe Kerk een zitplaats geregeld
buiten het bereik van de televisiecamera’s, zodat hij – indien nodig –
ongemerkt kan weglopen om naar het beleidscentrum te komen. Hij
is verder – met uitzondering van het officiële moment van abdicatie –
wel bereikbaar voor overleg en komt tussen de verplichtingen door
regelmatig naar het beleidscentrum om zich te laten bijpraten. Als
technisch voorzitter van het RBT heb ik gedurende de dag tussen de
briefings door niet veel te doen. Dat komt in de bunker niet vaak voor.

128

lessen uit crises en mini-crises 2013

De dag van de troonswisseling wordt een zeer geslaagde dag. De maatregelen pakken goed uit. Er zijn geen problemen van betekenis met
de mensenmassa en de programmaonderdelen verlopen vlekkeloos,
inclusief de Koningsvaart. Het enige smetje vormen de onterechte aanhoudingen van twee personen op de Dam. Bij beide personen bezorgt
de politie dezelfde middag bloemen thuis. Een combinatie van factoren
heeft tot deze aanhoudingen geleid. Bij de ene aanhouding is sprake
van een persoonsverwisseling met iemand op de PGE-lijst. Voorts zijn
er moeizame portofoonverbindingen en is er veel omgevingslawaai op
de Dam, wat verificatie van de identiteit op dat moment onmogelijk
maakt. Voor de andere aanhouding is geen eenduidige verklaring, al
stond deze persoon wel op een lijst van personen die mogelijk een risico zouden vormen voor het ongestoord verloop van de troonswisseling. Bij beide aanhoudingen speelt mogelijk ook mee de wellicht te
ver doorgevoerde wens van ons allen om 1980, die dag vol ordeverstoringen, achter ons te laten. De algemene conclusie is dat dat is gelukt.
Bij de Koningsvaart ervaart ook het beleidscentrum de grenzen
van haar invloed wanneer de koning en koningin, tegen het advies
van het beleidscentrum in, de boot verlaten en het podium op het
Java-eiland betreden om dj Armin van Buren en de dirigent van het
Concertgebouworkest de hand te schudden. In het daaraan voorafgaande half uur is er over en weer telefonisch overleg tussen de burgemeester en mij over de vraag of deze uitstap veiligheidstechnisch
mogelijk is. Ondanks het advies van het beleidscentrum om in de boot
te blijven, stapt de nieuwe koning toch van boord. Terwijl wij vrij machteloos naar de televisiebeelden kijken, dringt tot ons door dat de koning
een beter besef van hét moment heeft dan wij. Dit moment wordt het
hoogtepunt van de Koningsvaart.
Straaljagers
Ik beleef een ander hoogtepunt. Een grote persoonlijke wens van mij
gaat in vervulling. Toen ik tijdens het eerste overleg in de ambtswoning
van de burgemeester het idee opperde om op de dag van de troonswisseling straaljagers te doen overvliegen, reageerde de burgemeester
gereserveerd, omdat de aard van Amsterdam en Amsterdammers er
niet bepaald één is met liefde voor groot militair vertoon. Ik had echter het gevoel dat het wat genuanceerder ligt en in de eerste weken
van de voorbereidingen herinner ik de burgemeester regelmatig aan
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het idee van de straaljagers. Ik lijk op een haperende plaat, verwijs
naar het buitenland waar militair ceremonieel bij plechtstatige aangelegenheden mooie beelden oplevert, refereer aan de succesvolle
inzet van de Chinook die het Nederlands Elftal na het WK in 2010 van
Den Haag naar Amsterdam vervoerde, en bepleit dat de jonge generatie
Amsterdammers anders tegen dit soort ceremonieel aankijkt.
De burgemeester bleef in eerste instantie gereserveerd, maar geeft
na een aantal weken zuchtend aan bij deze en gene de voelhorens te
zullen uitsteken. Ik ben blij en besluit mijn burgemeester te ‘helpen’.
Aan Defensie en het Hof stel ik de vraag waarom de luchtmacht op
30 april geen rol heeft in de vorm van overvliegende straaljagers met
rook in de kleuren van de Nederlandse vlag. De landmacht zal die
dag verschillende erehagen vormen en van zeker één fregat zullen de
kanonnen spreken. Ik pols ook de reacties in de subzeshoek. Sommigen
vinden het een leuk idee, anderen zijn neutraal, een enkeling heeft er
helemaal niets mee. Maar geen van hen is tegen en allen beloven mij
hun bazen positief te adviseren. Bij de bespreking van dit onderwerp
in de zeshoek mag ik van de burgemeester niet meepraten, omdat hij
een objectieve discussie wil. Ik heb geen moeite met de zwijgplicht, per
slot van rekening is het voorbereidend werk gedaan. Wanneer de burgemeester het onderwerp uiteindelijk in het landelijk bestuurlijk overleg
bespreekt, besluit de Ministeriële Commissie Troonswisseling tot inzet
van straaljagers. De burgemeester belt mij na de vergadering op met
het bericht dat hij voor mij verheugend nieuws heeft. Maar toen bleek
er toch nog een hindernis te zijn. Nederland beschikt niet over rookpotten met rode, witte en blauwe rook, maar – gelukkig! – Frankrijk wel.
Aan het einde van de dag van de troonswisseling ontvang ik van vele
personen mails met foto’s en filmpjes van de overvliegende straaljagers
met rook in de kleuren van onze vlag. Ik bewaar ze zorgvuldig, voor mij
hét hoogtepunt van de dag.

6.5

Tot slot

Op 1 mei hebben omstreeks 01.30 uur de meeste bezoekers Amsterdam
verlaten. In het beleidscentrum gaan dan de flessen champagne open
en bij uitzondering drinken de operationele diensten een glaasje mee.
Wij omarmen elkaar, zijn tevreden en trots over het verloop van de dag,
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onze inspanningen zijn beloond. De burgemeester spreekt een mooi
dankwoord en staat stil bij het werk van elke partner. Wanneer de burgemeester mij bedankt, begin ik mij te realiseren welke klus wij allen
samen hebben geklaard en welke ambtelijke verantwoordelijkheid op
mijn schouders rustte. Ook op de schouders van de politie. Zonder
anderen tekort te willen doen, noem ik hier toch even de politie, die
operationeel en logistiek een bijzondere prestatie heeft geleverd. Om
03.00 uur ga ik moe maar blij naar huis.
Wij kunnen met voldoening terugkijken op alle voorbereidingen,
met trots op een zeer geslaagde dag. In de drie voorbereidingsmaanden is door vele professionals keihard gewerkt. Mede dankzij de vasthoudendheid van de burgemeester, de kwaliteiten van de professionals
en de inbreng van externen heeft een aantal dilemma’s ons tot échte
samenwerking en professionele groei gebracht. De instrumentenkist
voor de voorbereiding van (grote) evenementen is verrijkt met het concept ‘meer veiligheid door feest’. En er is een nieuwe standaard bereikt
waar het gaat om de daadwerkelijke realisatie van uitgangspunten en
integraal werken, en dat alles binnen de door de gemeenteraad toegekende begroting. Met zo’n resultaat is hard werken niet erg. Ik heb
geleerd dat het extra werk dat gepaard gaat met het recht doen aan uitgangspunten ten volle opweegt tegen het eindresultaat: een prachtige
dag; een dag van ons allen voor ons allen.

