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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3647
Vragen van de leden Van Beukering-Huijbregts en Sneller (beiden D66) aan
de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over de gevaarlijke situaties als gevolg van
«boerenprotesten» (ingezonden 10 juli 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen 31 juli
2020).
Vraag 1
Bent u bekend met de verschillende berichten over de recente boerenprotesten, waaronder «Landbouwprotest – Boeren met trekkers blokkeren urenlang
A1»1 en «Jongen (17) opgepakt voor poging tot doodslag om inrijden op
marechaussees»?2
Vraag 2
Hoeveel tractoren hebben sinds donderdag 1 juli jl. blokkades veroorzaakt bij
snelwegen, vliegvelden en bedrijven?
Vraag 3
Hoeveel bestuurders hebben een boete gekregen? Zijn er aanhoudingen
verricht? Zo ja, hoeveel en voor welk vergrijp?
Vraag 4
Waarom worden tractoren niet direct van de snelweg afgeleid, eventueel op
straffe van aanhouding?
Vraag 5
Wat vindt u ervan dat boeren snelwegen, vliegvelden en distributiecentra
blokkeren met hun trekkers?
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nrc.nl, zaterdag 4 juli 2020 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/04/landbouwprotest-boeren-mettrekkers-blokkeren-urenlang-a1-a4004976
nos.nl, maandag 6 juli 2020 https://nos.nl/artikel/2339772-jongen-17-opgepakt-voor-poging-totdoodslag-om-inrijden-op-marechaussees.html
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Vraag 6
Klopt het dat de politie niet heeft ingegrepen toen demonstranten op vrijdag
3 juli jl.urenlang de A1 blokkeerden? Welke afweging is hieraan door de
politie en door Rijkswaterstaat voorafgegaan?
Vraag 7
Welke risico’s voor de verkeersveiligheid zijn er door deze situatie ontstaan?
Vraag 8
Bent u bereid de handelingskaders te delen op basis waarvan in deze situatie
een risico inschatting is gemaakt? Kunt u daarbij ook delen welke tolerantiegrenzen hier van toepassing waren?
Vraag 9
Hoe had voorkomen kunnen worden dat de trekkers de snelweg opgingen en
de ingang van Eindhoven Airport en andere locaties konden bereiken?
Waarom is dat niet gebeurd? Bieden de afgekondigde maatregelen in
Groningen, Friesland en Drenthe nu voldoende grond om direct handhavend
op te treden?
Vraag 10
In hoeverre deelt u de mening van deskundigen die stellen dat de boerenprotesten een gevaar vormen voor het recht op demonstreren?3
Vraag 11
In hoeverre bedreigt de manier van actie voeren, waarbij tractoren als
dwangmiddel worden ingezet, het geweldsmonopolie van de staat?
Vraag 12
Herkent u het beeld dat bij sommige inwoners leeft dat bij demonstraties met
twee maten wordt gemeten? Waarom was het bij de klimaatprotesten in
Amsterdam bijvoorbeeld wel mogelijk demonstranten aan te houden of te
verplaatsen en bij de boerenprotesten niet?4
Mededeling
Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat de schriftelijke vragen van de leden Van BeukeringHuijbregts en Sneller (beiden D66), van uw Kamer aan de Minister van
Justitie en Veiligheid over de gevaarlijke situaties als gevolg van «boerenprotesten» (ingezonden 10 juli 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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ad.nl, dinsdag 7 juli 2020 https://www.ad.nl/binnenland/deskundigen-de-acties-van-de-boerenvormen-een-gevaar-voor-het-demonstratierecht~ad1b1651/
nrc.nl, 12 october 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/12/130-arrestaties-bij-nieuweblokkade-klimaatactivisten-amsterdam-a3976548
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