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Geachte burgemeesters, leden van het Veiligheidsberaad,

Naar aanleiding van uw reactie van 10 maart 2021 sturen wij u deze brief. Wij willen nogmaals aan 
u kenbaar maken dat gedurende de uitgebreide voorbereiding voor het Klimaatalarm op zondag 
14 maart, de veiligheid voorop staat. En we willen benadrukken dat wij nergens in onze brief van 5 
maart burgemeesters hebben opgeroepen om geen voorschriften of beperkingen op te leggen aan 
onze protesten.

De coalitie achter Klimaatalarm bestaat uit 11 maatschappelijke organisaties, inmiddels ondersteund 
door ruim 100 andere organisaties en tientallen coalities door het hele land. Samen organiseren we 
ruim 40 stilstaande protesten verspreid door het het hele land met gelijktijdig een online program-
ma. Maandenlang hebben wij deze protesten met grote zorgvuldigheid voorbereid. Zo kunnen wij 
onze achterban en het brede publiek de kans geven om tijdens een demonstratie, georgani-
seerd binnen de grenzen van de coronamaatregelen, luid en duidelijk van zich te laten horen.

Er wordt alles op alles gezet om de coronamaatregelen en ieders veiligheid te waarborgen. Dit heb-
ben wij in onze vorige brief van 5 maart al aan u benadrukt. De organisatie geeft volledig rekenschap 
aan de coronapandemie die Nederland nu in de greep houdt. Voor de volledigheid omschrijven 
wij hier nogmaals welke coronamaatregelen er onder andere worden gehanteerd: 

• ●Het gaat om stilstaande manifestaties met een gelimiteerd aantal deelnemers;
• De deelnemers worden doelbewust verspreid over ruim 40 locaties in het land om reisbewegin-

gen zoveel mogelijk te beperken;
• Ook krijgt iedereen de gelegenheid om online mee te doen aan het protest;
• Alle deelnemers worden opgeroepen om zich aan te melden op de website zodat er een duidelijk 

overzicht is van het aantal aanmeldingen per locatie;
• Per locatie worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de geldende beperkingen. Waar 

sprake is van meer aanmeldingen dan de gemeente toestaat, worden de deelnemers gevraagd 
zich opnieuw in te schrijven, waarbij een maximum geldt;

• De deelnemers die niet kunnen komen door het gestelde maximum, worden gevraagd vanuit 
huis online deel te nemen; 

• Deelnemers die niet mee kunnen doen aan een fysiek protest worden doorverwezen naar het 
online programma;

• Alle deelnemers worden opgeroepen een mondkapje te dragen;
• Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar, in vakken of op gemarkeerde toebedeelde 

plaatsen;
• Er is sfeerbeheer op de demonstraties.
 
Nergens in onze brief van 5 maart hebben wij betoogd dat gemeenten geen voorschriften of 
beperkingen aan de Klimaatalarm protesten kunnen stellen. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat u 
die conclusie heeft getrokken. Wij hebben vanzelfsprekend begrip dat gemeenten na beoordeling 
van elke afzonderlijke demonstratie, en in overleg met de lokale organisatoren specifieke afspraken 
maken, onder meer over het aantal deelnemers.

 



Echter, in de voorbereidingen wordt de organisatie in sommige gemeenten geconfronteerd met niet 
specifiek gemotiveerde en generieke getalsmatige beperkingen. Maar ook met andere beperkin-
gen, zoals een verbod om geluidsversterking te gebruiken. In onze brief hebben wij u gevraagd  
om het grondrecht op protest niet onnodig te beperken en met de lokale klimaatcoalities in 
gesprek te gaan over wat wel mogelijk is.  
 
Het maatwerk waar u over spreekt, is precies wat wij verwachten en van u vragen. We vragen 
de gemeenten om demonstraties alleen te beperken voor zover dat strikt noodzakelijk is. Daarnaast 
vragen we dat gemeenten beperkingen en voorschriften goed motiveren. Zo kunnen wij niet begrij-
pen dat het grote Jaarbeursplein in Utrecht slechts ruimte zou bieden aan 200 demonstranten. We 
missen ook de onderbouwing waarom versterkt geluid tijdens een demonstratie niet zou zijn toege-
staan. Tot slot vragen we u ruim van te voren de lokale coalities over deze beperkingen in te lichten, 
zodat wij in staat zijn deze tijdig met alle deelnemers te communiceren.

In uw brief van 10 maart schrijft u aan ons: “U lijkt zich er ook geen rekenschap van te geven dat de 
besmettingen in Nederland opnieuw omhoog gaan, dat een aantal delen van het land zich voorbe-
reiden op de code zwart waarbij er sprake kan zijn van grote druk op de zorg.” Dit doet ons pijn en 
vinden wij ook onterecht. De zeer grondige voorbereidingen van de Klimaatalarm protesten en 
de gedetailleerde en specifieke instructies voor organisatoren en deelnemers laten juist zien 
hoezeer wij doordrongen zijn van de ernst van de coronacrisis en ieders verantwoordelijkheid 
om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Uw verwijt treft niet alleen ons, als landelijke 
organisaties die aangesloten zijn bij de coalitie, maar ook de ruim 100 maatschappelijke organisaties 
die zich hebben geschaard achter het Klimaatalarm. En vooral de duizenden mensen die graag op 
straat of online van hun grondrecht gebruik willen maken om hun grote zorgen omtrent de klimaat-
crisis te uiten. Dit komt voort uit grote maatschappelijke betrokkenheid.

Juist in tijden van crisis is het waarborgen van de democratische rechtsstaat en fundamentele men-
senrechten, zoals het recht om vreedzaam te demonstreren, onderdeel van de oplossing. Het maakt 
een samenleving weerbaar, versterkt de onderlinge verbinding en geeft burgers een stem over hun 
toekomst. Wederom doen wij daarom een beroep op u: ga niet verder in de beperkingen dan, 
onderbouwd en gemotiveerd, strikt noodzakelijk. Wij hopen erop te mogen vertrouwen dat u 
daarin zorgvuldige afwegingen maakt. 
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