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Steeds vaker speelt internet een rol in verstoringen van de openbare 
orde. Denk aan de spontane demonstraties op de Dam, het online verzet 
tegen coronamaatregelen en de verspreiding van nepnieuws. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat burgemeesters geen bevoegdheden hebben 
om preventief online in te grijpen. Toch blijkt dat zij anno 2020 vaak wel 
bestuurlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan 
voor de openbare orde.

Dit boek is gebaseerd op een enquête onder Nederlandse burgemeesters, 
doelgerichte interviews en focusgroepen met praktijkmensen en experts. 
Daaruit blijkt dat de meeste burgemeesters zich verantwoordelijk voelen 
voor openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol 
speelt. Het boek laat zien hoe zij invulling geven aan die gevoelde 
verantwoordelijkheid. Dat doen ze veelal met niet-juridische en 
communicatieve interventies, waarbij er bij online communicatie 
veel dilemma’s naar voren komen. Tevens wordt aan de hand van 
de preventieve dwangsom geïllustreerd waarom het juridische 
instrumentarium van de burgemeesters online buiten spel staat. 

Dit boek is een must voor iedereen die werkzaam is binnen of zich 
interesseert voor het openbaar bestuur en voor gemeentelijke medewerkers 
die zich bezighouden met openbare orde en veiligheid. Het laat zien dat 
er aan handelingsperspectief te winnen is door het verkennen en verder 
uitwerken van niet-juridische interventies. Want burgemeesterschap gaat 
vaker over vaardigheden dan over bevoegdheden. 
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Burgemeesters kunnen niet zomaar op grond van bestaande openbare-ordebevoegd-
heden online optreden tegen activiteiten die de offline openbare orde (dreigen te) ver-
storen, zo blijkt uit recent onderzoek.1 Dat onderzoek betrof een eerste verkenning 
naar de rol van burgemeesters in cyberspace en naar de toepassing van hun openbare- 
ordebevoegdheden in een online wereld. Uit dat onderzoek blijkt dat bevoegdheden 
moeilijk online toepasbaar zijn. Met de inzet van bevoegdheden is al snel sprake van 
aantasting van de vrijheid van meningsuiting.2 Een ander knelpunt betreft de terri-
toriale begrenzing van de bevoegdheden van de burgemeesters, die botsen met het 
grensoverstijgende karakter van het internet. Probleem is hier dat de offline versto-
ring weliswaar territoriaal bepaald kan zijn, maar dat dit niet hoeft te gelden voor de 
online aanleiding.3

Maar de burgemeester staat ook weer niet geheel met lege handen waar het gaat om 
optreden tegen online activiteiten die de offline openbare orde (dreigen te) versto-
ren. Onder het kopje ‘Andere wegen dan bestuursrechtelijke handhaving’ spreken 
Bantema e.a. over ‘slimme handhaving door burgemeesters, zonder dat zij gebruik-
maken van formele bevoegdheden’.4 De lijst met bestuurlijke instrumenten of moge-
lijkheden is echter kort. Enkele voorbeelden zijn het in gesprek gaan met personen die 
achter de online uitingen zitten die mogelijk een dreiging vormen voor de openbare 
orde en veiligheid, het nuanceren van gewraakte uitingen door gezagsdragers of het 
opleggen van een dwangsom om de online oproep weg te krijgen. Het zijn slechts 
een paar instrumenten, gebaseerd op enkele interviews met burgemeesters. Kortom, 
de burgemeester heeft geen uitgekristalliseerde set gereedschap. Maar een begin is 
gemaakt en nader onderzoek zal de bestaande set moeten completeren en concretise-
ren, zodat burgemeesters morgen al aan de slag kunnen. Dat is precies het doel van 
het huidige onderzoek.

1 W. Bantema., S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke & W.Ph. Stol (2018). Burgemeesters in cyberspace. Hand-
having van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Den Haag: Sdu (reeks 
Politie en Wetenschap). 

2 Voor de volledige juridische analyse, zie Bantema e.a. 2018, p. 53-74.
3 Ibidem, p. 122.
4 Ibidem, p. 125.



1.2 Afbakening

Het is goed om al vroeg te vermelden dat dit onderzoek nadrukkelijk niet gaat over 
de bestrijding van cybercrime. Het onderzoek is een vervolg op ‘Burgemeesters in 
Cyberspace’, waar een eerste onderzoek is gedaan naar de inzet van online bevoegd-
heden bij openbare ordeverstoringen vanuit cyberspace. Dit onderzoek is een vervolg 
en behandelt de best practices en andere, vaak niet juridische, mogelijkheden die bur-
gemeesters hebben om hun invloed uit te oefenen op het internet, voordat zich fysiek 
problemen manifesteren in de gemeente. Ook komen mogelijkheden aan de orde, 
waarbij de burgemeesters reeds ontstane openbare ordeproblemen waarbij internet 
een rol speelt cyberspace kan doen de-escaleren.

Net als dat onderzoek richt dit onderzoek zich niet op de strafrechtelijke aanpak. Dat 
is ook niet zo gek, omdat de handhavende rol (direct) en de bevoegdheden van burge-
meesters zich beperken tot de bestuurlijke en bestuursrechtelijke aanpak. Voorbeelden 
zoals sexting, grooming en wraakporno kunnen tot openbare-ordeproblemen lei-
den, maar bij dergelijke gevallen staat de strafrechtelijke aanpak vooralsnog voorop.5 
Daarmee is niet gezegd dat cybercrime (hacks) niet tot openbare-orde problemen kan 
leiden. In toenemende mate is er bijvoorbeeld aandacht voor informatieveiligheid en 
openbare orde, om het bewustzijn onder burgemeesters voor ‘het eigen huis op orde’ 
te vergroten (zie bijvoorbeeld: IBD, 2019). 6 Ons onderzoek zal zich daarom beperken 
tot de gevallen die zich buiten het strafrecht bevinden of niet overduidelijk gekoppeld 
zijn aan een strafrechtelijke aanpak. Naast cybercrime en gedigitaliseerde criminali-
teit (strafrecht) is informatieveiligheid ook buiten beschouwing gelaten in dit onder-
zoek, onder andere omdat er momenteel al veel wordt ingezet op informatieveiligheid 
van gemeenten en dit vaak op de interne organisatie gericht is.

In dit onderzoek wordt wél gefocust op verstoring en handhaving van ‘openbare orde 
waarbij internet een aanjagende rol speelt’. Het woord ‘criminaliteit’ maakt geen deel 
uit van die definitie omdat dit onderzoek niet gaat over strafbare feiten of de straf-
rechtelijke aanpak. Het onderzoek omvat vaak dreigende openbare-ordeverstoringen, 
waarbij het internet of een digitale component soms het startpunt, maar in veel geval-
len een katalysator is. Dat laatste wil zeggen dat offline situaties of oproepen door de 
online component tot een grote mobilisatie en escalatie kunnen leiden en vooral in 
die zin afwijken van een traditionele crisis. Denk bijvoorbeeld aan de zedenzaak in 
Assen waarbij een man omkwam in een speeltuin en er geruchten en onrust op sociale 
media ontstonden,7 of aan de grote hoeveelheid nepnieuws rond het coronavirus waar 
overheidsinstanties hun handen vol aan hadden en hebben.8 Andere voorbeelden van 

5 Het is niet ondenkbaar dat het bestuursrecht in dergelijke gevallen het strafrecht kan versterken.
6 Informatiebeveiligingsdienst (IBD) (2019). Dreigingsbeeld Informatie Beveiliging Nederlandse Gemeen-

ten 2019/2020. https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/wp-content/uploads/2018/12/IBD- 
Dreigingsbeeld-2019-20.pdf

7 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4826441/assen-dode-man-social-media- 
onrust-out-zedenmisdrijf-speeltuin

8 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-verslaggeving-over-corona-is-schadelijker-dan-het- 
virus-zelf~b94f3cf8/
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verstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt, zijn de organisatie van fees-
ten en evenementen (zoals Project X in verschillende steden), online aangekondigde 
demonstraties en vooral tegendemonstraties (blokkeerfriezen, boeren- en anticorona-
protesten), online acties gericht op het uitdagen en ondermijnen van het gezag van de 
politie of andere gezagsdragers (Mitch Henriquez), treitervloggers of influencers, of 
digitale dreigingen met een aanwijsbare reden (een zedendelinquent die in een wijk 
is komen wonen, wat online onrust veroorzaakt). Het onderzoek heeft onder andere 
tot doel om een meer volledig beeld van casuïstiek en aanverwante ervaringen van 
bestuurders te krijgen.

Bij vrijwel alle voorbeelden is er een duidelijk fysiek aspect aanwezig dat zonder 
veel discussie duidelijk ingrijpt op de openbare orde en veiligheid van gemeenten. 
In voorgaand onderzoek (Bantema et al. 2018) is een onderscheid gemaakt tussen: 
1) dreigingen die online zijn en online blijven (openbare orde online), 2) dreigingen 
die offline starten en online hun uitwerking hebben, en 3) dreigingen die online star-
ten en offline hun uitwerking hebben. In dat onderzoek is geconstateerd dat met name 
de uitwisseling tussen online en offline bij veel voorbeelden naar voren komt en dat 
die twee werelden (vaak dezelfde wereld) ook voortdurend met elkaar interacteren. 
Dientengevolge heeft het huidige onderzoek niet tot doel om de academische discussie 
over het bestaan van een ‘online openbare orde’ nogmaals te voeren; uitgegaan wordt 
van dreigingen voor de openbare orde waarbij internet een aanjagende rol speelt. 
Sommige daarvan zullen meer ‘cyber’ zijn dan andere, maar altijd ligt de focus op de 
gemeentelijke openbare orde en veiligheid, waar de burgemeester in hand havende 
zin, maar ook als burgervader, een belangrijke rol bij kan spelen of speelt.

1.3 Online of offline interventies?

Een belangrijke afbakeningsvraag gaat over het feit of het onderzoek gaat over online 
interventies of offline interventies. Vereist is dat de interventies (1) online kunnen 
worden ingezet of (2) (in)direct offline kunnen worden ingezet bij het tegengaan van 
een online dreiging. Daarmee zijn offline interventies niet uitgesloten als zij nuttig 
zijn bij het tegengaan of de-escaleren bij openbare-ordesituaties waarbij het internet 
een aanjagende rol speelt. De verwachting is dat veel huidige niet-juridische inter-
venties van burgemeesters gaan over communicatie met inwoners vanuit het gezag of 
het ambt van burgemeesters. De focus rond de interventie ‘communicatie’ zal (meer 
vernieuwend) in het huidige onderzoek vooral liggen op de online variant ervan, al 
zullen belangrijke lessen die geleerd kunnen worden uit offline communicatie ook 
benoemd worden in het onderzoeksrapport. Er is weinig bekend over online com-
municatie door burgemeesters en hun beweegredenen en dilemma’s op dat gebied. 
Dit onderzoek heeft onder andere tot doel om online en offline interventiemogelijk-
heden voor openbare-ordedreigingen, waar internet een aanjagende rol speelt, verder 
in kaart te brengen.
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1.4 Doel en vraagstelling

Het doel van het huidige onderzoek voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)) is om te onder-
zoeken welke interventies burgemeesters/gemeenten tot hun beschikking hebben bij 
het tegengaan of voorkomen van openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aan-
jagende rol speelt. Deze verkenning kan leiden tot:
– verbreding en verdieping van het huidige bestuursrechtelijke palet van interven-

ties;
– best practices van burgemeesters/gemeenten (wat werkt en waarom);
– nieuwe interventies en het vergroten van handelingsperspectief voor gemeenten.

Dit leidt tot de volgende vraagstelling:
Welke (online) interventies worden door burgemeesters/gemeenten ingezet om 
casussen waarbij internet een aanjagende rol speelt bij het verstoren van de open-
bare orde en veiligheid te handhaven en waarom?
1. In hoeverre hebben burgemeesters ervaring met verschillende soorten openbare- 

ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt en welke voorbeel-
den noemen zij?

2. Welke (online) interventies zetten burgemeesters in tegen de genoemde versto-
ringen?

3. Wat zijn de opvattingen en mogelijke dilemma’s die burgemeesters ervaren bij 
het inzetten van (online) interventies tegen openbare-ordeverstoringen waarbij 
internet een aanjagende rol speelt?

4. Wat zijn de behoeften van burgemeesters ten aanzien van de inzet van bevoegd-
heden online?

1.5 Methoden

1.5.1 Verkennende interviews

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van verkennende interviews (N=6, zie 
bijlage  2 voor een overzicht van de respondenten) die hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een vragenlijst (voor het interviewprotocol zie bijlage 1) en uit 
13 doelgerichte interviews naar aanleiding van de resultaten van die vragenlijst. 
In de doelgerichte interviews is doorgevraagd om een beter beeld te krijgen van de 
genoemde casussen en interventies in de vragenlijst, maar vooral ook om ervaringen 
en opvattingen over online communicatie en gebruik van persoonlijke sociale media 
bij casussen waarbij internet een aanjagende rol speelt voor de openbare orde en vei-
ligheid, in kaart te brengen. Daarbij zijn (op basis van de vragenlijst) overwegend 
burgemeesters geselecteerd die relatief veel ervaring hadden met casussen waarbij 
internet een aanjagende rol speelde voor de openbare orde.
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1.5.2 Vragenlijst

De basis voor het onderzoek is de vragenlijst die onder alle 355 burgemeesters en hun 
veiligheidsadviseurs is uitgezet. De vragenlijst is in samenwerking en via de e-mail 
door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters verstuurd op 6 juni 2019, met 
een enthousiaste uitnodigingsbrief9 (zie bijlage 3) om de respons te verhogen. Daar-
bij is ook verwezen naar de aandacht die het huidige onderzoek heeft gehad bij de 
Lochemconferenties, waar een van de onderzoekers alle zes bijeenkomsten aanwezig 
was om met ruim 200 burgemeesters discussie te voeren over het thema burgemees-
ters in cyberspace en van gedachten te wisselen over het onderwerp van het huidige 
onderzoek.

De vragenlijst bestaat uit drie thema’s: (1) waargebeurde casuïstiek, (2) uitgevoerde 
interventies en ervaringen en (3) opvattingen ten aanzien van interventies. Daarnaast 
is ook het socialemediagebruik van burgemeesters meegenomen als achtergrond voor 
het gebruik en de opvattingen van burgemeesters over online communicatie. De vra-
genlijst werd uitgezet op 6 juni, een herinnering volgde op 27 juni en de vragenlijst 
sloot uiteindelijk op 31 juli 2019. Uiteindelijk is de vragenlijst door 94 burgemeesters 
(27%) volledig ingevuld, maar zijn bij sommige vragen grotere aantallen gebruikt door 
ook burgemeesters die een deel van de vragen ingevuld hebben, te betrekken bij het 
onderzoek. Bij dergelijke vragen varieert de respons tussen 26 en 31 procent (N vari-
eert van 94 tot 111) (voor de vragenlijst, zie bijlage 4).

1.5.3 Opzet vragenlijst

De soorten casussen die aan burgemeesters zijn voorgelegd, zijn gebaseerd op casus-
sen die in het onderzoek ‘Burgemeesters in cyberspace’ voorkwamen, op de verken-
nende interviews met burgemeesters bij de start van het onderzoek en op inspiratie uit 
casussen die in de media aan bod kwamen (voornamelijk casussen die zijn bijgehou-
den door ‘Cops in Cyberspace’).10 Tot slot zijn de casussen vergeleken met de niet-straf-
rechtelijke voorbeelden over cyberveiligheid die door de VNG zijn verzameld.11 Op 
dezelfde wijze is gewerkt aan een lijst met interventies. De lijst met interventies en 
casussen is tussentijds voorgelegd aan experts en in beperkte mate bijgesteld (5 maart 
2019).12 Na input van de gesprekken met de klankbordgroep is besloten één strafrech-
telijke casus mee te nemen in het onderzoek, namelijk een verstoring van de gemeen-
telijke dienstverlening als gevolg van een hack. De onderzoekers wisten nog niet dat 
de gemeente Lochem en de universiteit van Maastricht door cyberaanvallen datzelfde 
jaar nog in grote problemen zouden komen.

Voor een groot deel is burgemeesters in de vragenlijst de kans gegeven om zelf met 
aanvullende interventies te komen bij genoemde casussen (wat doen ze, wat was 

9 Met dank aan Wouter Jong (waarnemend directeur NGB) voor zijn inspanningen. 
10 https://copsincyberspace.wordpress.com/
11 https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/inventarisatie-cyberveiligheid_20171130.pdf
12 Met dank aan Arnout de Vries (TNO) en Wouter Jong (waarnemend directeur NGB).
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het resultaat), maar ook zijn er drie soorten online communicatie aan bod gekomen: 
(1) het reageren in gepolariseerde discussies online, (2) in het algemeen online rea-
geren met de nadruk op de normale omgang met elkaar online en (3) het online in 
gesprek gaan met individuele inwoners. Daarnaast is een specifieke interventie 
gericht op nepnieuws meegenomen, namelijk het ontkrachten van nepnieuws aan de 
hand van persoonlijke communicatie door burgemeesters. Dat voorbeeld is afkomstig 
uit onderzoek (Bantema e.a. 2018) en heeft in recente discussies rondom corona en 
nepnieuws niet aan actualiteit ingeboet. Daarnaast is er ook aandacht voor de terug-
komende interventie waarvan de juridische basis onzeker is, de last onder dwangsom 
online en het verwijderen van uitingen (of pogingen daartoe) van inwoners.

Uit de verkennende vier interviews (en in lijn met ons eerdere onderzoek) blijkt dat 
burgemeesters vaak willen achterhalen wie er achter uitingen zit. Daarnaast blijkt dat 
burgemeesters vaak verwijzen naar het grensoverstijgende karakter13 van internet-
gerelateerde openbare-ordevraagstukken en niet graag denken in specifieke interven-
ties omdat het in hun ogen van de specifieke situatie afhangt (maatwerk) wat een 
goede interventie zou kunnen zijn. Als alle burgemeesters aangeven dat de interven-
tie afhangt van de specifieke casus en situatie, zou dat betrekkelijk weinig kennis 
opleveren over werkzame interventies.

In het onderzoek is daarom op bovenstaande factoren ingespeeld door een casus 
voor te leggen waarbij sprake was van een lokale Facebookpagina, waarbij de sfeer 
tussen inwoners onderling erg slecht was en er zelfs een zelfdoding was binnen de 
gemeente die te linken is aan deze Facebookpagina. In onze ogen is er sprake van 
een openbare-ordecomponent (zelfdoding en mogelijke onrust) en is er ook duidelijk 
een lokale component, ondanks de rol van het internet of Facebook. Daarnaast was 
in de casus opgenomen dat onbekend is wie er achter de uitingen zitten, om de bur-
gemeestersreflex (‘wie zit erachter’) te doorbreken. In het eerste deel van de casus is 
de burgemeesters gevraagd hoe ze via communicatie hierop zouden reageren, waar-
bij verscheidende opties mogelijk zijn zoals: communicatie via sociale media van de 
burgemeester, sociale media van de gemeente, via vlog, maar bijvoorbeeld ook door 
offline in gesprek te gaan met betrokkenen. Er is bewust voor gekozen om ‘niet rea-
geren online’ als interventie mee te nemen naar aanleiding van de interviews. Het 
onderscheid tussen soort socialemediakanaal (burgemeester of gemeente) is eveneens 
naar voren gekomen in de verkennende interviews van het onderzoek. Wanneer bur-
gemeesters in de vragenlijst meerdere online communicatieopties kozen, is er uitein-
delijk aselect gevraagd een van die opties toe te lichten om een zo volledig mogelijk 
beeld te krijgen over de achterliggende motieven voor de keuzes voor online com-
municatie. Bij het tweede deel van de casus wordt nog een stap verder gegaan door 
te stellen dat ook communicatie niet werkt en welke interventies burgemeesters dan 
zouden overwegen.

13 Bantema e.a. (2018), p. 90-93.
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1.5.4 Doelgerichte interviews en focusgroepen

Naar aanleiding van de vragenlijst zijn doelgericht burgemeesters geselecteerd voor 
een interview. Dit betrof burgemeesters die in de vragenlijst hadden aangegeven 
bereid te zijn om mee te werken aan een interview. Er is gekozen voor burgemeesters 
met relatief veel ervaringen met casussen (om nog wat meer en diepgaandere infor-
matie daarover te verkrijgen) en burgemeesters die in meer of juist in mindere mate 
positief waren over de inzet van online communicatie en in meer of mindere mate 
ervaring daarmee hadden.

Uit het contact met de begeleidingscommissie bleek dat er vanuit de praktijk behoefte 
was aan meer duidelijkheid omtrent de mogelijke online inzet van de preventieve last 
onder dwangsom door burgemeesters als aanvulling op het rapport ‘Burgemeesters 
in Cyberspace’. Daar komt bij dat de last onder dwangsom als mogelijk instrument 
tegen online uitingen aantrekkingskracht lijkt te hebben op bestuurders en soms 
onder wetenschappers genoemd wordt als mogelijk instrument, terwijl onduidelijk 
is of het instrument daadwerkelijk toepasbaar is in het online domein14 Om hier meer 
zicht op te krijgen is een focusgroep georganiseerd op 27 november 2019, waarbij zes 
deelnemers uit vijf gemeenten aanwezig waren met specifieke juridische kennis op 
het gebied van openbare orde en veiligheid. Die gemeenten zijn benaderd via een uit-
nodiging door het CCV aan de G40 om mee te denken over de eventuele meerwaarde 
en de (on)mogelijkheden van een dwangsom en gebiedsverbod online (voor de opzet 
en samenstelling zie bijlage 5). Naast de resultaten uit deze focusgroep is een aanvul-
lende juridische analyse gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen.

Om de uitkomsten en dilemma’s over online communicatie uit de vragenlijst en inter-
views van burgemeesters te kunnen duiden is een expertmeeting georganiseerd op 
29 november 2019, waarbij drie crisiscommunicatie-experts aanwezig waren (zie bij-
lagen 6 en 7).

1.6 Leeswijzer

Het rapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken, waarvan deze inleiding het eerste 
vormt. Het tweede hoofdstuk gaat over openbare-ordecasussen waarbij internet een 
aanjagende rol speelt en waarbij duidelijk wordt of burgemeesters dergelijke geval-
len ooit hebben meegemaakt in hun gemeente. In het derde hoofdstuk komen inter-
venties van burgemeesters aan bod die concreet zijn ingezet naar aanleiding van de 
in hoofdstuk 2 geschetste casussen, maar ook met speciale aandacht voor algemeen 
beschreven online manieren van communiceren en of burgemeesters die ooit hebben 
toegepast. In het vierde hoofdstuk staat de duiding van de gebruikte en ingezette 
interventies centraal, aan de hand van opvattingen en interviews die met burgemees-
ters zijn gehouden en waarbij verscheidene dilemma’s over online communicatie naar 

14 O. Adang e.a. (2013). Er is geen feest. De overheidsreactie op Project X Haren, p. 207-208. Te raadplegen via: 
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/2013-er-is-geen-feest.pdf 
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voren komen. In hoofdstuk 5 staan de uitkomsten van de focusgroepen centraal: er 
is aandacht voor de discussie over de toepasbaarheid van de last onder dwangsom 
online als interventie, over adviezen die crisiscommunicatie-experts hebben gegeven 
op basis van de voorgelegde dilemma’s en is er aandacht voor de behoefte van bur-
gemeesters aan aanvullende bevoegdheden en instrumenten en de suggesties die zij 
daarvoor doen. In het zesde en laatste hoofdstuk komen de conclusies aan bod en 
volgen aanbevelingen voor bestuurders.
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2 Casussen en ervaring van burgemeesters

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de openbare-ordecasussen centraal waarbij internet een aan-
jagende rol speelt. Er is burgemeesters gevraagd of ze in hun gemeente ervaring 
hebben met de genoemde verstoringen (ja of iets vergelijkbaars, nee), waardoor per-
centueel iets gezegd kan worden over de herkenbaarheid van de vraagstukken door 
burgemeesters. Wanneer men een dergelijke casus heeft meegemaakt, zegt dat uiter-
aard niets over de daadwerkelijke frequentie waarmee dergelijke gevallen of soorten 
casussen zich voordoen binnen gemeenten (paragraaf 2.2). De voorbeelden die zijn 
voorgelegd aan burgemeesters hebben betrekking op zaken die niet direct betrekking 
hebben op het strafrecht, met uitzondering van het voorbeeld van de online dienst-
verlening, waarbij een hack als oorzaak is genoemd. In het tweede deel van het hoofd-
stuk (2.3) staan specifieke voorbeelden van casussen centraal die door burgemeesters 
worden genoemd in de vragenlijst.

2.2 Ervaring van burgemeesters met soorten casussen

De resultaten ten aanzien van het soort casussen en de ervaring van burgemeesters 
zijn gesplitst in twee delen. In eerste instantie worden de casussen weergegeven die 
door burgemeesters het vaakst worden herkend als casus die men heeft meegemaakt 
als burgemeester van een specifieke gemeente. De resultaten daarvan (in percentages) 
zijn te zien in figuur 1. Uit die resultaten blijkt dat online bedreigingen van politieke 
gezagsdragers, waaronder dus ook de burgemeester, door 39 procent van de burge-
meesters worden onderstreept als ervaringsgebied.



Figuur 1 Casussen waar de meeste burgemeesters ervaring mee hebben (N=107-110)
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Online oproepen tot demonstraties en online onrust door de terugkeer van zeden-
delinquenten worden door 38 procent en 31 procent van de burgemeesters genoemd 
als casus waar men als burgemeester mee te maken heeft gehad. Online oproepen 
tot feesten en evenementen, het vastleggen en online plaatsen van foto’s/beelden (bij-
voorbeeld van een leraar die porno kijkt/verdachtmaking met naam) en online acties 
gericht tegen vluchtelingen, zijn casussen die een substantieel deel van de burgemees-
ters ooit heeft meegemaakt in de eigen gemeente (28%). Al deze casussen worden door 
ongeveer 3 tot 4 op de 10 burgemeesters onderschreven.

Casussen die minder vaak worden onderschreven door burgemeesters zijn te zien in 
figuur 2. Hooligan-gerelateerde problematiek online komt hierbij naar voren als casus 
of vraagstuk waar burgemeesters de meeste ervaring mee hebben (26%). Online pola-
risatie wordt door minder burgemeesters herkend (19%). Een voorbeeld van polarisa-
tie kan zijn de aanwezigheid van een zogenoemde ‘haatprediker’ of boze ouders die 
niet willen dat hun kinderen een moskee bezoeken. Straatraces en online oproepen 
daartoe worden door 17 procent van de burgemeester herkend als casus die speelt 
of heeft gespeeld in hun ambt in een specifieke gemeente. Casussen die het minst 
worden onderschreven zijn nepnieuws en maatschappelijke onrust daarover (11%), 
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overlast door treitervloggers of influencers (8%) en verstoring van de online dienst-
verlening als gevolg van een cyberaanval (7%). Daarnaast zijn er nog 20 burgemeesters 
(18%) die gebruik hebben gemaakt van de categorie ‘anders, namelijk’. De voorbeelden 
die daarbij genoemd worden, zullen aan bod komen in de volgende paragraaf.1

Figuur 2 Casussen waar de minste burgemeesters ervaring mee hebben (N=107-110)
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2.3 Recente ervaringen met casussen

Om de burgemeesters niet te veel te belasten bij het afnemen van de vragenlijst is 
gevraagd om, wanneer men ervaring had met meer dan drie van de genoemde soor-
ten casussen, de drie meest recente casussen te selecteren voor de vervolgvragen. Dit 
leidde tot onderstaande verdeling van casussen voor het onderzoek (zie tabel 1).

1 16 van de 107 burgemeesters (15%) antwoorden op geen van de 13 voorgestelde soort casussen beves-
tigend.
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Tabel 1 Drie meest recente casussen/ervaringen (N = 72)

Soort % ervaring

Demonstraties 54

Feesten en evenementen 35

Hooligans 31

Straatraces 18

Acties gericht tegen vluchtelingen 17

Bedreigingen aan gezagsdragers 15

Terugkeer zedendelinquenten 11

Polarisatie 11

Vastleggen en plaatsen foto’s en video’s 11

Treitervloggers/influencers 4

Nepnieuws 1

Per categorie zijn voorbeelden genoemd van mogelijke dreigingen of verstoringen van 
de openbare orde. Om een goed beeld te krijgen zijn die voorbeelden zoveel mogelijk 
geclassificeerd en in tabellen weergegeven met een korte toelichting. De voorbeelden 
geven een goed beeld van de tijdsgeest.

2.3.1 Demonstraties

Demonstraties worden het meest genoemd als voorbeeld van een mogelijke open-
bare-ordeverstoring waarbij internet een aanjagende rol kan spelen. De genoemde 
voorbeelden bieden een goed overzicht van maatschappelijke spanningen/lokale 
spanningen die ook online tot uiting komen. De aantallen en percentages zijn ter indi-
catie opgenomen. Ze zeggen niets over representativiteit, maar geven desalniettemin 
een goed beeld van de verscheidenheid aan protesten. Herkenbare thema’s zoals de 
intocht van sinterklaas en gele hesjes en onrust rond asielzoekerscentra (hierna: AZC) 
en vluchtelingen komen duidelijk naar voren. Ook dierenwelzijn, natuurbehoud en 
acties tegen uitlopende beleidsvoornemens of gemeentelijke initiatieven komen voor 
(zie tabel 2).
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Tabel 2 Soorten demonstraties/onderwerpen

Soort N %

Gele hesjes 6 17

Sinterklaas intocht 5 15

AZC en vluchtelingen 4 12

Actie website/oproepen natuur 3 8

Protesten dierenwelzijn 2 6

Blokkeerfriezen 2 6

Oproep gemeentehuis te bezetten 2 6

Tegenstanders mobiliseren − beleid 2 6

Anti-Israël 1 3

Tegendemonstratie hooligans 1 3

Oproep Pegida en polarisatie online 1 3

Rellen rond huisvesting vluchtelingen 1 3

Oproep voor motor ride-out gemeenten 1 3

Onrust windenergie 1 3

Opeisen woonwagenstandplaats 1 3

Koningsdag 1 3

Totaal 34 100

De online component is vooral mobilisatie en bereik (en het niet aangekondigd zijn 
van demonstraties zoals die fysiek wel worden gedaan). De oproep kan online zijn, 
soms is er sprake van een fysieke actie die online een tegenreactie oproept via sociale 
media. Online wordt opgeroepen tot actie op een specifieke plek (bijvoorbeeld bij het 
gemeentehuis) of tot het tekenen van een petitie of burgerinitiatief. De bestuurlijke 
omgang en interventies op dit gebied komen in hoofdstuk 4 aan bod.

2.3.2 Feesten en evenementen

Uit deze compacte lijst met voorbeelden (en de frequentie) van online oproepen tot 
feesten en of evenementen blijkt dat Project-X-feesten het meest worden genoemd, 
naast andere illegale feesten en oproepen tot vechtpartijen (zie tabel 3). Andere eve-
nementen zijn straatraces, dansevenementen, feest met rappers en een oproep om met 
veel mensen naar een bepaalde plek te gaan.
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Tabel 3 Soorten feesten en evenementen 

Soort N %

Project X 7 37

Illegaal feest 4 21

Oproep vechtpartij 3 16

Sinterklaas 1 5

Feest met rapper 1 5

Dansevenement 1 5

Straatraces 1 5

Spontane oproepen (Willeke Dost) 1 5

Totaal 19 100

Een bijzondere casus betreft de zoektocht naar Willeke Dost (cold case). Twee burgers 
bleven online aangeven dat er op een specifieke plek gegraven zou moeten worden om 
het lichaam te vinden en riepen via Facebook op tot het tekenen van een petitie, die al 
snel veel navolging kreeg. Er werd eveneens een ultimatum aan de politie gesteld, als 
die binnen een aantal dagen niet zou gaan graven, zouden de burgers zelf de schep 
op de betreffende plek – nota bene privéterrein – in de grond zetten. Ook hier blijken 
sociale media een manier om onrust te verspreiden en mensen te mobiliseren voor een 
specifiek doel, in dit geval het graven op een specifieke plek. Uiteindelijk is de politie 
wel gaan graven (zonder resultaat). Een andere casus betreft een online Facebook-
aankondiging van een groot dansevenement waarbij alle aanwezigen werden uitge-
nodigd om een bepaald dansje te doen (internethype), waarvoor in eerste instantie 
geen vergunning was aangevraagd bij de gemeente.

2.3.3 Hooligans

Hooliganisme en daaraan gerelateerde online problematiek zijn veelvoorkomend. 
Voorbeelden zijn duidelijke afspraken voor vechtpartijen op een specifieke plek voor-
afgaand aan een wedstrijd en bij promoties en huldigingen (zie tabel 4). Een ander 
aspect is de samenscholing van grote groepen supporters voorafgaand aan een wed-
strijd waardoor openbare wegen ter plekke onbegaanbaar waren en er tevens veel 
vuurwerk en dergelijke tussentijds werd afgestoken.
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Tabel 4 Soorten hooligansgerelateerde online problematiek 

Soort N %

Oproep tot vechtpartijen 8 50

Supportersmars (tifo)/samenscholing-massa 4 25

Zwarte piet KO en pro zwarte piet (hooligans interveniëren) 2 13

Rol sociale media onbekend 1 6

Oproep tot vuurwerk afsteken 1 6

Totaal 16 100

Een ander aspect, en dat komt vaker voor, is dat hooligans of mensen die zin hebben 
om te vechten afkomen op bestaande demonstraties, bijvoorbeeld pro-zwarte piet en 
tegen Kick-out zwarte piet. Grote evenementen of verstoringen trekken via sociale 
media vaak de aandacht van weer andere groeperingen die erop af komen.

2.3.4 Straatraces

De categorie straatraces ligt dicht bij illegale feesten en evenementen, in de zin dat via 
online kanalen grote groepen mensen bij elkaar gebracht worden, in dit geval voor 
het houden van een race op de openbare wegen. Een van de onschuldige varianten 
betreft het ‘luilakken’, een traditie in sommige gemeenten om op Koningsdag al heel 
vroeg met allerlei bromfietsen en omgebouwde auto’s de plaatselijke bevolking wak-
ker te maken. In een van de voorbeelden werd het minder onschuldig doordat ook 
(opgevoerde) 45-km auto’s werden ingezet en er beelden waren gedeeld op sociale 
media waarbij een zeer grote groep te zien was die zich op een parkeerplaats had 
verzameld. Die specifieke parkeerplaats was niet in de gemeente van de betreffende 
burgemeester, maar de oproep maakte wel duidelijk dat ze intenties hadden om uit-
eindelijk naar die betreffende gemeente te gaan. Andere voorbeelden betreffen meer 
klassieke straatraces waarbij eveneens via Facebook of Twitter wordt opgeroepen tot 
een straatrace in een specifieke gemeente op een specifieke plek of tijd, bijvoorbeeld 
op een industrieterrein (meer dan 100 voertuigen) of ergens in de nacht/in het week-
end. Alle soorten straatraces of vergelijkbaar staan vermeld in tabel 5.

Tabel 5 Soorten straatraces of gerelateerd

Soort N %

Straatrace, rol internet onbekend 5 42

Facebook- of internetoproep straatrace 5 42

Luilakken, brommers (kabaal maken) 2 16

Totaal 12 100
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2.3.5 Acties gericht tegen vluchtelingen

Een klassiek voorbeeld betreft acties gericht tegen vluchtelingen. Bijvoorbeeld acties 
rond de specifieke locatie van de huisvesting, maar ook acties door omwonenden, 
zoals een Facebookpagina tegen vluchtelingen die al snel heel veel volgers kreeg, het 
online oproepen van tegenstanders om naar informatieavonden te gaan (of te demon-
streren). Er zijn ook voorbeelden van bedreigingen of pesterij richting een burgemees-
ter die zich inzette voor de vluchtelingen (en komst van opvang) en dreigende taal 
richting andere bestuurders in een specifieke gemeente (zie tabel 6).

Tabel 6 Soorten acties gericht tegen vluchtelingen

Soort N %

Acties omwonenden 5 50

Locatie AZC 2 20

Uitingen op sociale media 2 20

Info-avond gekaapt met oproepen 1 10

Totaal 10 100

2.3.6 Bedreigingen geuit tegen politieke gezagsdragers

Eerder is al aangegeven dat veel bestuurders ervaring hebben met bedreigingen 
en dat bedreiging veel voorkomt. Die bedreigingen zijn gericht aan een breed palet 
aan bestuurders, zo blijkt uit de enkele voorbeelden die worden genoemd, zoals een 
bedreiging via Facebook richting de familiekring en omgeving van een bestuurder (in 
relatie tot een aanstaand politiek debat). Er waren bedreigingen en verwensingen aan 
een breed palet aan bestuurders (burgemeesters, wethouders, gemeente), maar wet-
houders en bestuurders werden ook op intimiderende wijze aangesproken ook naar 
aanleiding van een specifiek besluit. Er waren bedreigingen via gemeentelijke cliën-
ten en zelfs is aangegeven dat een wethouder langdurig is gepest via sociale media. 
Aanvullend geeft een van de burgemeesters aan dat via een lokale nieuwswebsite 
bestuurders van zijn gemeente worden uitgescholden en bedreigd (zie tabel 7).

Tabel 7 Soorten bedreigingen 

Soort N %

Facebookbedreigingen naar wethouders, BM en of raadsleden 6 75

Bedreigingen via lokale nieuwssite 1 13

Persoonlijke bedreiging 1 13

Totaal 8 100
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2.3.7 Zedengerelateerde zaken

Naast de terugkeer van zedendelinquenten en daarop volgende maatschappelijk onrust 
en soms verzet (starten van een petitie) wordt hier ook een beschuldiging genoemd 
van een jongeman die jonge meisjes zou hebben betast. Dit voorbeeld leverde ook 
online veel verontwaardiging op. Deze acties leidden er soms toe dat de verdachte in 
onveilige of onprettige situaties terecht kwam. In het geval van de jongeman was dat 
extra pijnlijk omdat de beschuldiging ook nog eens onterecht bleek te zijn. Een andere 
heftige casus betrof het gebruik van internet door jonge homo- en pedojagers. Ze lok-
ten via Grindr (een datingapp voor mannen die contact met mannen zoeken) mensen 
naar bepaalde fysieke plekken om hen daar vervolgens met 14 man te belagen.

Tabel 8 Soorten zedengerelateerde zaken 

Soort N %

Terugkeer zedendelinquent/TBS’er 4 57

Ontucht jonge meisjes 1 14

Geweld door pedo- en homojagers 1 14

Bezit kinderporno 1 14

Totaal 7 100

2.3.8 Polarisatie

Polarisatie betreft het veroorzaken van een conflict of versterken van tegenstellingen 
door partijen en of bevolkingsgroepen. Uit de voorbeelden blijkt dat het niet zinvol is 
dit als een afzonderlijke categorie te gebruiken. Immers, ook bij demonstraties is vaak 
sprake van tegenstellingen en die worden vaak versterkt door het gebruik van sociale 
media. Uit de voorbeelden blijkt dat ook hier zwarte piet, de opvang van asielzoekers 
en oproepen tegen windmolens worden genoemd als voorbeeld. Nieuwe voorbeelden 
zijn een haatprediker en polarisatie binnen de Turkse samenleving.

Tabel 9 Onderwerpen met een hoog polariserend gehalte

Soort N %

Windmolens (tegen) 2 29

Kick-Out zwarte Piet/intocht sinterklaas 2 29

Turkse gemeenschap 1 14

Haatprediker 1 14

Asielzoekers/politieoptreden 1 14

Totaal 7 100
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2.3.9 Foto’s of video’s online plaatsen

Deze categorie is niet veel naar voren gekomen (zeker niet bij het toelichten van de 
meest recente voorbeelden) maar omvat een verscheidenheid aan voorbeelden. Een 
eerste voorbeeld betreft sexting. Er is geen toelichting bij gegeven maar het is handig 
om bestuurders kort iets te vertellen over sexting en mogelijke gevaren ervan. Sexting 
is het sturen van seksueel getinte berichten of beelden naar iemand anders, het is 
vooral onder jongeren populair. De berichten zijn meestal bedoeld voor contact tussen 
twee personen. Het gevaar van sexting is dat door hacks of onveilig gebruik van de 
mobiele telefoon van deze personen zelf of door anderen, beelden of berichten in ver-
keerde handen kunnen belanden. Ook kan het zijn dat een relatie beëindigd wordt en 
de beelden worden gebruikt om te pesten en de ander te schaden. Criminelen kunnen 
dergelijke beelden ook gebruiken om individuen af te persen. Door de grote druk op 
jongeren die zoiets meemaken is het zelfs voorgekomen dat iemand zelfmoord heeft 
gepleegd.2 Een van de gevolgen daarvan was dat er grote onrust ontstond op sociale 
media en dat er zelfs een beweging op gang kwam om de vermeende dader te pakken 
of aan te pakken (eigenrichting). Sociale media zijn in deze casus vooral een door-
geefluik (snelle verspreiding), maar tevens een bron van sociale en maatschappelijke 
onrust en een middel voor burgers om eigenrichting te organiseren (bereik).

Een ander voorbeeld betrof het verspreiden van een seksueel getinte video op sociale 
media waarbij een aantal jonge meiden een andere jonge meid toetakelden en tegen 
haar hoofd schopten. De verspreiding van die beelden leidde tot grote maatschappe-
lijke verontwaardiging en onrust. Een andere burgemeester noemde het voorbeeld 
van scholen en het met regelmaat plaatsen van video’s van docenten en leerlingen met 
als doel te treiteren of te pesten.

Een derde voorbeeld betreft de zogenoemde ‘brandarisbabe’, die aanvankelijk vooral 
indruk maakte met mooie foto’s van de omgeving en er maar liefst 10.000 volgers op 
nahield op Twitter. Op een gegeven moment viel het de burgemeester op dat geen 
foto’s meer werden gepost door de betreffende vuurtorenwachtster. In plaats daarvan 
volgden er andere berichten van haar kant, die vooral gingen over pesten en gepest 
worden. Ook verscheen de betreffende vuurtorenwachtster in het EO-programma 
‘gepest’ en pakten landelijke media het nieuws op. Er werken bij Rijkswaterstaat 
veel medewerkers op het eiland en rond de vuurtoren. Zij waren van mening dat de 
betreffende medewerker leugens verspreidde en zelf een belangrijke rol speelde in 
de pesterijen. Inmiddels was er op sociale media volgens de burgemeester een heuse 
internetoorlog ontstaan, waarbij het kamp ‘vuurtorenmedewerkers’ en het kamp 
‘brandarisbabe’ elkaar naar het leven stonden op sociale media en waarbij ook veel 
mensen van buiten het eiland zich ermee gingen bemoeien.3 Uiteindelijk is niet dui-
delijk geworden hoe nu precies de vork in de steel zat en wie gelijk heeft of had, maar 
wel is duidelijk geworden dat het conflict en de tegenstellingen via sociale media zijn 
uitvergroot of versterkt.

2 https://www.telegraaf.nl/nieuws/617976750/toch-taakstraf-na-zelfdoding-onur-14-om-naaktfoto
3 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3468914/brandaris-babe-berispt-om-beschimpen-van-collega-s
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Tabel 10 Soorten beelden of video’s die gedeeld worden 

Soort N %

Sexting (seksueel getinte berichten) 1 20

Pesten docenten en leerlingen 1 20

Foto’s van kinderen op toilet 1 20

Internetoorlog rond vuurtorenwachtster 1 20

Delen van filmpjes geweld onder jongeren (maatschappelijke onrust) 1 20

Totaal 5 100

2.3.10 Overige voorbeelden waarbij internet een aanjagende rol speelt

Bij de categorie andere verstoringen is veel overlap te zien met andere categorieën, zeker 
als het gaat om demonstraties (zwarte piet, asielzoekerscentrum, Pegida) en feesten en 
evenementen (intocht sinterklaas, project X). Een nieuw voorbeeld van een evenement 
betrof halloweenoproepen in de wijk (die leidden soms tot honderden belangstellenden 
en ongeregeldheden rondom dergelijke grote groepen mensen) en belangstelling van 
andere groepen voor evenementen waar ze niet voor waren uitgenodigd. Zo komt het 
bijvoorbeeld voor dat voetbalhooligans afkomen op illegale feesten.

Een ander aspect betreft onvrede rond beleid, een categorie die onder demonstaties zou 
kunnen vallen (zie sectie 2.3.1). Er zijn ook nog meer zedendelictgerelateerde voorbeel-
den naar voren gekomen. Eén daarvan ging over een socialemediabericht rondom een 
zwemfeest, waarbij sprake zou zijn geweest van aanrandingen. Gevolg was een spoed-
debat en veel media- en socialemedia-aandacht. Uiteindelijk zijn er nooit aangiftes 
gedaan door de slachtoffers. Een aanvullend voorbeeld is onrust rond verwarde perso-
nen elders in het land en invloed op de lokale GGZ (denk bijvoorbeeld aan Anne Faber). 
Daarnaast worden individuele burgers met burenruzies genoemd als voorbeeld. Het is 
in ieder geval duidelijk dat het internet en sociale media veel gezichten kent.

Tabel 11 Voorbeelden genoemd bij anders

Soort N %

Demonstraties 7 33

Feesten/evenementen gerelateerd 3 14

Aangekondigde vechtpartijen 3 14

Beleid of maatregel 2 10

Andere offline incidenten (die online komen) 2 10

Zeden of verwarde personen 2 10

Burenruzie/individuele inwoners 2 10

Totaal 21 100
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2.3.11 Overige voorgelegde casussen

Er zijn geen voorbeelden naar voren gekomen van nepnieuws, treitervloggers of 
influencers en van een online verstoring van de dienstverlening als gevolg van een 
hack. Toch kunnen ook deze casussen van invloed zijn op de openbare orde. We laten 
een aantal voorbeelden zien om dat te onderstrepen.

Nepnieuws zou wel eens het probleem van de toekomst kunnen zijn en in het kiel-
zog daarvan ook deepfake nepnieuws, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunst-
matige intelligentie om beeldmateriaal te fabriceren. Dit zijn bijvoorbeeld video’s van 
specifieke personen (zoals Trump) die niet van echt te onderscheiden zijn. We gaan 
hier niet in op definities van nepnieuws en dergelijke, maar zullen kort enkele voor-
beelden noemen die aan de openbare orde raken. De gemeente Amsterdam heeft dit 
thema ook benoemd als potentieel probleem voor de digitale veiligheid van de stad.4 
In het oog springende voorbeelden zijn onder andere geruchten over gedrag van Roma 
in Parijs5 en geruchten over een mogelijke schietpartij op een school in Curaçao.6 Bij 
het eerste voorbeeld circuleerde een filmpje op sociale media waarbij een man aangaf 
dat mensen goed op hun eigen familie moeten letten omdat zigeuners in witte busjes 
kinderen ontvoeren om ze te prostitueren en hun organen te verhandelen. Volgens de 
lokale politie was er geen bewijs voor het verhaal en betrof het een gerucht. Desalniet-
temin gingen tientallen mannen uit de omgeving van Parijs er die avond met stenen 
en messen op uit om Roma te bedreigen en benzine over hun auto’s te gooien. Het 
tweede voorbeeld betrof een mislukte grap op een middelbare school in Curaçao. Er 
werd via sociale media een shooting aangekondigd. In het betreffende filmpje waren 
vier gewapende jongens te zien die in een auto reden en daarbij rapten en onderweg 
zouden zijn naar de middelbare school om daar te schieten. Toen vervolgens sommige 
leerlingen voor de grap op de kluisjes sloegen, brak er paniek uit en raakten enkele 
leerlingen gewond door verdrukking. Een Nederlands voorbeeld betrof nepnieuws 
rond de blokkeerfriezen. Op een bepaalde Facebookpagina werd gemeld dat de rech-
ter uitspraak had gedaan in de zaak (dat was nog niet het geval) en dat de 34 verdach-
ten zwaar gestraft werden door de rechter met 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 
6 maanden voorwaardelijk. Dit bleek verzonnen. Het bericht werd snel van Facebook 
verwijderd maar de plaatsers slaagden er wel in meer dan 3000 likes te realiseren in 
enkele uren.7

Zeven procent van de burgemeesters gaf aan in hun ambt meegemaakt te hebben 
dat er sprake was een online verstoring van de gemeentelijke dienstverlening als 
gevolg van een hack. Uit de vragenlijsten en interviews zijn geen voorbeelden naar 
voren gekomen. We willen toch een enkel voorbeeld noemen om te laten zien dat 

4 Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (beleidsnota van de gemeente Amsterdam 2019), p. 21.
5 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kidnaphoax-leidt-tot-klopjacht-op-roma-in- 

parijse-banlieues~b8b55973/
6 https://nos.nl/artikel/2277729-paniek-om-nep-schietpartij-op-curacaose-school-meerdere-gewon-

den.html
7 https://nos.nl/artikel/2254229-facebookbericht-met-nepnieuws-zwarte-piet-zaak-massaal-gedeeld.

html
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informatieveiligheid en openbare orde aan elkaar kunnen raken en dit ook het domein 
van openbare orde en veiligheid omvat. Dat werd onder andere pijnlijk duidelijk bij 
de gemeente Lochem en bij de Universiteit van Maastricht. Op 6 juni 2019 ontdekte 
de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. De aanval was erop gericht 
om grote delen van de gemeentelijke administratie te versleutelen en losgeld te eisen, 
maar slaagde niet omdat per toeval werd ontdekt wat er aan de hand was. Na onder-
zoek bleek dat de gemeente Lochem door het oog van de naald is gegaan, de persoons-
gegevens van inwoners lijken niet bekeken, gestolen of gewijzigd te zijn. Wanneer 
dit niet tijdig was voorkomen, had het tot gevolg kunnen hebben dat inwoners geen 
zaken online konden regelen en dat bijvoorbeeld uitkeringen niet automatisch uitbe-
taald konden worden. In het geval van Lochem had aan de ruim 400 bijstandsuitkerin-
gen mogelijk nog handmatig uitgekeerd kunnen worden, maar bij grotere gemeenten 
zou dat niet mogelijk geweest zijn. Het is niet ondenkbaar dat dat tot grote onrust zou 
kunnen leiden en zelfs tot agressie richting het bestuur. Niet veel later, vlak voor kerst, 
kwam de Universiteit van Maastricht er minder goed van af bij een hack. Achteraf 
bleek dat men ruim 200.000 euro heeft betaald om weer toegang tot de eigen systemen 
te krijgen. Voor geïnteresseerde gemeenten zijn er vanuit de casus Lochem verschil-
lende rapporten en documenten beschikbaar gesteld door de gemeente Lochem en 
de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), die voor iedereen te raadplegen zijn via het 
internet.8

Tot slot is in de vragenlijst ook gevraagd naar treitervloggers en influencers. Het voor-
naamste voorbeeld van treitervloggers betreft Ismail Ilgun, die in 2017 samen met een 
groep jongeren in de wijk Poelenburg van Zaandam in het nieuws kwam doordat ze 
overlast veroorzaakten.9 Die overlast bestond voor een deel uit het filmen van pest- 
en treitergedrag van de groep richting inwoners en ook agenten. De beelden werden 
vervolgens op YouTube gezet en lokten later ook weer reacties op van andere groepe-
ringen, wat tot confrontaties op de straat leidde. 10

Een onderbelicht thema dat hieraan verwant is, betreft het fenomeen influencers. 
Een heel bekende influencer die veel in het nieuws is geweest in 2020, is Nikki de 
Jager ofwel NikkieTutorials. Nikki wordt door miljoenen mensen gevolgd, die geboeid 
zijn door het geavanceerde gebruik van make-up en tips daarover. Voor zover bekend 
heeft zij geen invloed op de openbare orde en veiligheid met haar invloedrijke bericht-
geving. Influencers met veel volgers die wél aan de openbare orde kunnen raken, 
zijn bijvoorbeeld Sven van de Meulen (pedojager) en Jamie van Gastel (tasjesdief-
jager). Beide voorbeelden kunnen ook aangemerkt worden als burgerinitiatieven in de 
opsporing. Sven van der Meulen gaat daarbij heel ver in zijn zoektocht en kruistocht 
van pedofielen. Daarbij maakte hij onder andere gebruik van een verborgen camera 
en plaatst hij video’s of beelden van pedofielen online. Jamie deed ongeveer hetzelfde 

8 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeente-lochem-door-
het-oog-van-de-naald-bij-hack-2553.html

9 https://nos.nl/artikel/2184800-treitervlogger-ilgun-niet-vervolgd-moet-wel-excuusvlog-maken.
html

10 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/191649/lynchpartij-in-poelenburg-aangekondigd-op-face-
book-ratten-vangen-in-zaandam 
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met tasjesdieven, in eerste instantie als hobby (waarna hij de beelden afdroeg aan de 
politie), maar na verloop van tijd ontdekte hij het internet, waar hij beelden deelde om 
mensen te waarschuwen tegen specifieke tasjesdieven in Amsterdam.11 Zowel Sven 
en Jamie opereerden in een grijs gebied en zorgden ervoor dat daders – in feite ver-
dachten want ze hebben zich niet kunnen verdedigen en het moet nog voor de rechter 
worden bewezen – een soort aangeschoten wild werden. Het gevaar van eigenrichting 
zou op de loer kunnen liggen bij dergelijke burgerinitiatieven.

2.4 Conclusie

In dit hoofdstuk stonden ervaringen centraal van burgemeesters met soorten open-
bare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. Samengevat heeft 
ongeveer 1 op de 3 burgemeesters ooit te maken gehad met online oproepen tot 
demonstraties, feesten en evenementen en met onrust rondom voetbalwedstrijden, 
vluchtelingen en zedendelinquenten. Veel minder burgemeesters hebben ervaring 
met zaken als nepnieuws, treitervloggers of influencers en verstoring van de dienst-
verlening als gevolg van een hack. De voorbeelden die in dit hoofdstuk aan bod zijn 
gekomen weerspiegelen de tijdsgeest, waarin over tal van onderwerpen polarisatie 
plaatsvindt, ook online, zoals de sinterklaasdiscussie, beleidsgerelateerde discussies 
over vluchtelingen of andere lokale thema’s, spanningen tussen bevolkingsgroepen 
en wrijving tussen burgers onderling.

11 https://www.businessinsider.nl/jaime-van-gastel-zakkenroller-jager-amsterdam-youtube/
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3 Ingezette interventies

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aandacht geweest voor soorten openbare-ordecasussen 
waarbij internet een aanjagende rol speelt, waarbij de ervaringen van burgemeesters 
centraal stonden (ooit meegemaakt) en ook concrete voorbeelden zijn genoemd van 
casussen. In dit hoofdstuk staan interventies centraal. Paragraaf 3.2 omvat de uitkom-
sten van de vragenlijst die gekoppeld zijn aan specifieke casussen. In de vragenlijst 
is onder andere gevraagd, indien burgemeesters veel voorbeelden noemden, wat de 
drie meest recente soorten casussen waren die ze hadden meegemaakt. Aan de hand 
van die soorten casussen zijn vervolgvragen gesteld over het al dan niet inzetten van 
een interventie (en is inzicht verkregen in de eventueel ingezette interventies). Ook is 
gevraagd wat het resultaat was van de ingezette interventie. Dat laatste aspect is niet 
in dit hoofdstuk verwerkt omdat burgemeesters in vrijwel alle gevallen benadrukten 
dat de interventies succesvol waren en er weinig variatie was. Naast de ‘best practi-
ces’ van burgemeesters komt ook interviewmateriaal aan bod waarbij in meer detail 
zichtbaar wordt welke interventies burgemeesters ondernemen. In paragraaf 3.3 komt 
een ander deel van de vragenlijst aan bod, waarbij aandacht is voor online ingezette 
interventies door burgemeesters.

3.2 Concrete ingezette interventies bij demonstraties

3.2.1 Interventies voor demonstraties (vragenlijst)

Eerder is aan bod gekomen dat 38% van de burgemeesters ervaring heeft met online 
oproepen tot (tegen)demonstraties en zijn diverse voorbeelden aan bod gekomen, 
zoals spanningen rond de huisvesting van een AZC of de intocht van sinterklaas. Hier 
komen de ingezette interventies aan bod. Uit de vragenlijst blijkt dat het grootste deel 
van de burgemeesters die demonstraties als soort casus in de vragenlijst toelichten, 
ook daadwerkelijk zelf een interventie heeft ingezet (70%). Voor een klein deel heeft 
een andere partij (16%) een interventie ingezet of is er geen interventie ingezet (14%). 
De resultaten staan vermeld in tabel 12.



Tabel 12 Interventies ingezet bij demonstratie?

Interventie N %

Ja 26 70

Nee 5 14

Andere partij 6 16

Totaal 37 100

De interventies die zijn ingezet door gemeenten zijn samengevat in tabel 13. Daaruit 
blijkt dat er veel verschillende soorten interventies zijn die ingezet worden om de 
openbare-ordegevolgen van online oproepen tot demonstraties te beperken. Er is 
sprake van een breed palet aan interventies. Een aantal daarvan zal in meer detail 
toegelicht worden.1

Tabel 13 Soorten ingezette interventies bij demonstratie

Soort interventie N %

Politie-inzet of -optreden 8 32

In gesprek gaan 6 24

Meerdere maatregelen 4 16

Contact organisatie of Facebook 2 8

Specifieke locatie aanwijzen 2 8

Gebiedsverbod 1 4

Toestemming geven 1 4

Volgen en monitoren 1 4

Totaal 25 100

Politie − De politie is vooral genoemd in verband met het achterhalen van de orga-
nisator aan de hand van openbare bronnen (etc.), maar ook zijn onzichtbare agenten 
ingezet bij een demonstratie en algemene personele ingezet op een fysieke locatie, om 
juist een belangrijke rol te spelen in het contact en overleg, onder andere om te zorgen 
dat de actuele demonstratie goed zou verlopen en dat nieuwe demonstraties gemeld 
zouden worden. Een van de genoemde opties is ook een stopgesprek door de politie. 
Bij een stopgesprek wordt vriendelijk verzocht te stoppen met bepaald gedrag waarbij 
wordt aangegeven dat men liever geen sancties oplegt of waarbij bijvoorbeeld moge-
lijke sancties in het vooruitzicht worden gesteld.

1 Het resultaat van de interventies is in 92% van de gevallen als positief en 8% als neutraal gewaar-
deerd.
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In gesprek gaan − Dit is een interventie die vaak wordt genoemd, ook in het vervolg 
van het rapport. Veel burgemeesters willen in contact komen met de mensen ach-
ter online oproepen. Zonder op alle specifieke toelichtingen in te gaan (ze zijn vaak 
kort) gaat het bij ‘gesprek’ over het benadrukken van het recht van demonstratie en 
het horen of in gesprek gaan met alle groeperingen die betrokken zijn in geval van 
een demonstratie en tegendemonstratie, of juist om het vragen om af te zien van een 
tegendemonstratie. De betreffende burgemeester geeft wel aan dat een gesprek voe-
ren vermoedelijk niet was gelukt als de demonstratie alleen op sociale media had 
gespeeld (en hij niet had geweten wie erachter zat). Ook wordt het vaststellen van 
spelregels rondom het organiseren en daadwerkelijk houden van een demonstratie 
nog genoemd als een element van het ‘in gesprek gaan’. Een ander voorbeeld is een 
persoonlijk gesprek met een aantal leden van Facebook die het meest extreem waren 
in hun reacties en oproep voor een demonstratie. Er was ook een voorbeeld waarbij de 
organisatie van het evenement niet bekend was. De betreffende burgemeester heeft 
er toen voor gekozen om via dezelfde pagina als die van de oproep aan te geven dat 
het evenement niet gewenst was (ride-out), dat er geen vergunning voor was en dat er 
streng gecontroleerd zou worden wanneer er veel mensen zouden komen.

Contact organisatie of Facebook − Er is maar beperkte uitleg gegeven bij deze inter-
ventie. Een van de burgemeesters noemt dat hij gesprekken heeft gevoerd met een 
aantal Facebookers die in zijn ogen het meest actief of extreem in hun reacties waren 
en het actiefst opriepen tot demonstraties rondom de vestiging van een AZC. Een 
andere burgemeester had te maken met een motor-ride-out. Omdat de organisatie 
bekend was, kon hij op de Facebookpagina laten weten dat de ride-out niet gewenst 
was, dat er geen vergunning voor was afgegeven, en dat de mensen die wel zouden 
komen gecontroleerd zouden worden (en dus mogelijk beboet).

Specifieke locatie aanwijzen − Hierbij gaat het om het aanwijzen van een specifieke 
locatie om te demonstreren met inzet van de politie ter bescherming van demonstran-
ten, alsook het toestaan van een demonstratie op alleen een specifieke plek (op andere 
plekken dus niet toegestaan).

Meerdere maatregelen − Bij de categorie ‘meerdere maatregelen’ is het mogelijk han-
dig om het pakket van maatregelen in samenhang te noemen. Een van de interven-
ties bij een sinterklaasintocht was het inrichten van een speciaal demonstratievak en 
extra politie-inzet tijdens de intocht. Een ander en nog meer uitgebreid samenstel van 
maatregelen betrof de inzet van zichtbare en onzichtbare politie, recherche, openbaar 
ministerie, boa’s, een demonstratieverbod plaatsen (niet hier, wel daar) en gesprekken 
met initiatiefnemers.2 Daarnaast worden monitoren en op de hoogte blijven van de 
actuele situatie vaak genoemd als onderdeel van de interventies.

2 BOA staat voor ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’.
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3.2.2 Interventies voor demonstraties (interviews)

Ook uit de interviews zijn voorbeelden van casussen en het toepassen van interventies 
aan bod gekomen. Die zullen onderstaand als één geheel behandeld worden.

APV en offline/online communicatie − Een van de voorbeelden betreft demonstraties 
in een gemeente. Een specifieke actiegroep riep op tot demonstraties. De burgemeester 
heeft toen een bericht gestuurd waarin heeft hij uitgelegd dat men de APV goed moet 
lezen omdat een demonstratie aangemeld dient te worden en in geval dit niet gebeurt, 
het een verboden demonstratie betreft. Daarnaast had hij te maken met actiecomités 
of actiebewegingen. Bijvoorbeeld over initiatieven van de gemeente om locaties voor 
windmolens te onderzoeken. De burgemeester, de wethouder, ambtenaren en raads-
leden werden op social media beticht van belangen in de windmolen sector, leugens, 
manipulatie en er werd zelfs gesuggereerd dat de tijd van praten weleens over zou 
kunnen gaan. In reacties naar betrokkenen via directe tweets wees de burgemeesters 
op bezinning en het in acht nemen van omgangsvormen. Ook koos hij ervoor om een 
aantal keren een van de actiegroepleden uit te nodigen op het gemeentehuis voor een 
gesprek. Het resultaat van de acties noemt hij over het algemeen positief, in sommige 
gevallen werd het erger (vooral door reacties van anonieme mensen), maar meestal 
bleek de interventie effectief ingeval men de burgemeester kende en zich gekend 
voelde. Dit heeft de burgemeester beschreven als een succesvolle interventie met snel-
heid en schrikeffect als belangrijke ingrediënten, maar ook het tonen van openheid 
– ondanks de lelijke woorden – om het gesprek aan te gaan (R6).

In kaart brengen en offline in gesprek gaan − Bij een ander voorbeeld was Marco 
Kroon uitgenodigd voor een bijeenkomst. Vlak voordat de bijeenkomst in de gemeente 
plaatsvond, was er een incident. Tijdens het carnaval in Den Bosch was Kroon aan 
het wildplassen en werd hij verdacht van de mishandeling van een agent (hij is daar 
later ook voor veroordeeld). Toen is binnen de gemeente een afweging gemaakt over 
het uitnodigen van Kroon als spreker, waarbij in de ogen van de burgemeester de 
publieke taak en het signaal ‘we blijven af van onze gezagsdragers’ zwaarder woog 
dan andere belangen. Er is dus toen voor gekozen Kroon niet te laten spreken in de 
gemeente bij het specifieke evenement. Enkele weken later, toen dit bericht naar bui-
ten werd gebracht, kwam er veel kritiek en woede vanuit veteranen en was er ook 
online veel verzet. De burgemeester gaf aan dat hij allereerst in kaart heeft gebracht 
welke reacties uit de eigen gemeente kwamen en welke van buiten de gemeente. Van 
sommige reacties kon hij achterhalen wie erachter zaten. Die personen zijn persoonlijk 
door de burgemeester gebeld. Bellen met de betreffende personen, met de organisatie 
in gesprek gaan en besluiten motiveren hadden een positief effect. Volgens de burge-
meester hadden deze interventies tot gevolg dat er op de specifieke veteranendag geen 
acties of protesten waren. Volgens de betreffende burgemeester zijn mensen verbaasd 
dat er gebeld wordt door een burgemeester en ontstaat er een veel genuanceerder 
gesprek dan wanneer de burgemeester zich online in de discussie roert. In zijn optiek 
hoort online actie beantwoord te worden met offline reageren. Hij heeft ook nog een 
advies voor andere burgemeesters. Wanneer een burgemeester online wel reageert, 
zou hij/zij goed na moeten denken over online reacties en zou hij/zij zich moeten 
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afvragen of deze wijze van reageren in het kader van de openbare orde en veiligheid 
de goede manier is. Zo zou niet de plaats van de oproepen leidend moeten zijn (online 
of niet) maar gaat het vooral om het specifieke vraagstuk en om kijken welke interven-
tie daar het best zou passen (R2).

Online reageren om te ontzenuwen − Een laatste voorbeeld betreft een coffeeshop 
waarvan de vergunning afliep. Volgens de burgemeester was er sprake van een trans-
parant proces. Er werd bijvoorbeeld op het stadhuis met de gemeenteraad en inwoners 
over gesproken. Al heel snel daarna kreeg de burgemeester van iemand die tegen 
coffeeshops was, te horen dat Facebook explodeerde. Na controle bleek het om een 
enkeling te gaan. De burgemeester koos er toen voor om rechtstreeks via Facebook op 
de plek waar de uitingen werden gedaan te reageren door aan te geven dat iedereen 
welkom is en aan bod komt om zijn of haar mening te geven. Een gevolg daarvan was 
dat de rust weer snel terugkeerde. Over het algemeen zijn de ervaringen van deze bur-
gemeester positief over communicatie via Facebook. Hij probeert luchtig te communi-
ceren, maar wel voor 99% over zakelijke dingen. Hij geeft aan inhoudelijk te reageren 
en niet op de persoon. Discussies wil hij online niet voeren. Zijn streven is om zonder 
zijn mening te geven te laten zien hoe het zit. Nu en dan krijgt hij ervan langs op de 
lokale Facebookpagina waar hij zich laat zien, maar over het algemeen krijgt hij bijval 
van anderen en hoeft hij niet te reageren op negatieve reacties (R7).

Meerdere maatregelen, waaronder gebruikmaken van wetgeving (APV) − Bij een 
van de voorbeelden werd verwezen naar een Facebookoproep om op te komen voor 
twee woonwagenbewoners die door de gemeente van een plek verwijderd zouden 
worden waar ze met hun woonwagens niet mochten staan. Doel van het initiatief 
was om de fysieke ontruiming door de gemeente te dwarsbomen. De betreffende bur-
gemeester werkte hierin samen met de politie en met de eigen gemeentelijke teams 
toezicht en handhaving, communicatie, juridische zaken, openbare orde en veiligheid 
en woonwagenbeleid. Alle betreffende acties zijn via de gemeentelijke monitoring op 
sociale media gevolgd.

Volgens de burgemeester kan de online oproep op Facebook, namelijk verblijf van 
twee of meer personen op de betreffende plek, geoormerkt worden als betoging, con-
form de Wet openbare manifestaties. Een betoging hoort in principe uiterlijk 7 dagen 
voor aanvang gemeld te worden bij het gezag (conform de plaatselijke APV) en bij 
de oproep via Facebook was dat niet gedaan. Desondanks heeft de gemeente zelf 
besloten om de oproep als manifestatie te oormerken, omdat dit de ruimte bood om 
voorwaarden te stellen aan de deelnemers. Deze voorwaarden betroffen bijvoorbeeld 
dat er geen sprake mocht zijn van aanstootgevend/hinderlijk gedrag, er geen geluid-
dragers gebruikt mochten worden en niet gebruikgemaakt mocht worden van open 
vuur. Tevens werd als voorwaarde opgenomen dat de betoging twee weken later 
beëindigd diende te zijn. Dat heeft ervoor gezorgd dat op dat moment de rust bewaard 
kon worden en dat zou gezien kunnen worden als tijdelijke ‘wapenstilstand’. Door 
het monitoren van de sociale media konden acties voorbereid worden en toegespitst 
worden op de actuele situatie. Je kunt creatief gebruikmaken van de wetgeving die je 
hebt, zo is het devies (R3).
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3.3 Concreet ingezette interventies bij feesten en evenementen

3.3.1 Feesten en evenementen (vragenlijst)

Zo’n 28% van de burgemeesters heeft ooit te maken gehad met een project X of online 
aankondiging van een illegaal feest. Uit de vragenlijst blijkt dat het grootste deel van 
de burgemeesters die dergelijke aankondigingen van feesten als casus in de vragen-
lijst toelichtten, ook daadwerkelijk zelf een interventie hebben ingezet (83%). Een klei-
ner deel heeft geen interventie ingezet of een andere partij laten interveniëren (zie 
tabel 14).

Tabel 14 Interventies ingezet bij feesten?

Interventie N %

Ja 19 83

Nee 3 13

Andere partij 1 4

Totaal 23 100

De ingezette interventies door burgemeesters en gemeente bij illegale feesten zijn 
weergegeven in tabel 15. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Er 
blijkt sprake van veel variatie in interventies. 3

Tabel 15 Soorten ingezette interventies bij feesten

Soort interventie N %

Politie-inzet of -optreden 6 32

Meerdere interventies 5 26

In gesprek gaan 5 26

Dwangsom 2 11

Onbekend 1 5

Totaal 19 100

Dwangsom − Volgens de toelichting is er een uur voor aanvang van een niet aange-
meld (illegaal) schuurfeest een flinke dwangsom opgelegd aan een eigenaar van een 
gebouw voor het eventueel laten doorgaan van het schuurfeest. Een ander voorbeeld 
betreft een mogelijk project X waarbij alle jongeren en hun ouders door de burge-
meester zijn uitgenodigd op het gemeentehuis en waarbij een dwangsom is opgelegd. 
De jongeren waren eerder al fysiek staande gehouden door de politie toen zij op weg 

3 Het resultaat van de interventies is in 95% van de gevallen als positief en 5% als neutraal gewaar-
deerd.
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waren naar het feest. Het lijkt in beide voorbeelden dus niet te gaan om een dwangsom 
voor het continueren van online uitingen (oproepen) of het opnieuw plaatsen ervan 
(herhaling, op andere plek) maar om klassieke openbare orde in de fysieke wereld.

In gesprek gaan − Ook bij een aankondiging van een illegaal feest wordt het gesprek 
aangaan als interventie genoemd. Een voorbeeld is het ontbieden van een organisa-
tor op het stadskantoor waar hij werd gewezen op zijn verantwoordelijkheden bij de 
organisatie van een dergelijk evenement (Harlem Shake). Op de dag zelf was er in 
dit geval als back-up wel meer politie aanwezig voor het geval er ongeregeldheden 
zouden plaatsvinden. Een gesprek kan ook dienen om aan te geven wat wel en niet 
mogelijk is. Bij een ander voorbeeld lijkt de aanpak vergelijkbaar, er is eveneens geko-
zen voor contact leggen met initiatiefnemers, er is medewerking toegezegd vanuit de 
gemeente, er is gewezen op alle bijkomende facetten en dat de geplande datum niet 
haalbaar was, maar dat het evenement wel op een andere datum mocht doorgaan. In 
dat laatste geval heeft de initiatiefnemer er helemaal van afgezien.

Meerdere opties − Een van de burgemeesters verwijst naar getrokken lessen uit een 
andere casus (project X Katwijk); aan de hand daarvan heeft hij besloten om te kiezen 
voor een andere aanpak bij een actueel project X. Op basis van de bereikbaarheid van 
het terrein en het gemonitorde gedrag op internet is besloten om de casus low profile 
te houden. Dat betekent zo klein mogelijk houden door er zo min mogelijk aandacht 
aan te geven naar buiten toe (media). Volgens de burgemeester werkte dit goed en 
bleef het aantal bezoekers beperkt.

Een ander voorbeeld omvat veel interventies. De driehoek en SGBO4 waren opgestart, 
Facebookpagina’s werden offline gehaald via politie en OM, WhatsAppgroepen zijn 
gevolgd, er zijn stopgesprekken geweest door de politie, er is communicatie geweest 
waarbij is doorgegeven: ‘Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehand-
haafd.’ Daarnaast is een noodverordening ingesteld (verboden toegang voor buiten-
staanders) en is er veel politie-inzet geregeld. Dit bleek effectief (de mensen die nog 
wel kwamen zijn aan de rand van het dorp naar huis gestuurd).

Andere voorbeelden bevatten veel elementen van eerdergenoemde interventies. 
Bijvoorbeeld uitzoeken wie er achter de oproep zit (1), huisbezoeken door de poli-
tie (2), organisatie aanspreken (3) en gebiedsverboden aankondigen (4). Een mogelijk 
gevolg van het aanspreken van een organisatie van een evenement was dat deze na 
het gesprek overging tot het laten plaatsen van een rectificatie via WhatsApp. Bij een 
ander voorbeeld is politie-inzet gecombineerd met inzet van ambtenaren openbare 
orde en veiligheid van de gemeente, gericht op het annuleren van het betreffende 
feestje (in overleg met de aanstichter zelf en zijn moeder), met als gevolg dat het feest 
werd afgezegd.

4 Staf Grootschalig- en Bijzonder Optreden. 
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3.3.2 Feesten en evenementen (interviews)

Ook uit de interviews zijn voorbeelden van casussen en bijpassende interventies aan 
bod gekomen. Die zullen onderstaand als één geheel behandeld worden.

Geen communicatie, monitoren en klein houden − Een van de voorbeelden betrof 
een online oproep tot een soort Project X. Volgens de burgemeester was de gekozen 
locatie een redelijk afgelegen gebied. Er is besloten dat de politie actief het aantal aan-
meldingen online zou monitoren. Het doel van de interventie was om het feest zo 
klein mogelijk te houden en de communicatie af te remmen, maar tussentijds wel 
onopvallend te monitoren om op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Zo werd 
er bijvoorbeeld voor gekozen om geen aandacht aan te geven aan journalisten. De 
tactiek was om te doen alsof de gemeente er niets van wist, maar op heimelijke wijze 
de ontwikkelingen in de gaten te houden, door zowel de politie als de gemeente. De 
burgemeester was zich er terdege van bewust dat hij bestuurlijk verantwoordelijk zou 
zijn wanneer het evenement doorgang zou vinden en er schade of onveilige situaties 
zouden ontstaan. Echter, op basis van de aanwezige informatie over aanmeldingen en 
ook de afgelegen locatie (onbewoond gebied) werd gekozen voor de beschreven aan-
pak. De burgemeester of gemeente hebben dus niet gereageerd op de oproepen, maar 
wanneer het evenement daadwerkelijk was doorgegaan had de burgemeester naar 
eigen zeggen wel een probleem gehad, omdat er een te beperkte mankracht (politie/
gemeente) voorhanden was om grote groepen mensen aan te kunnen (R2).

Meerdere interventies – ‘Er is geen feest, er komt geen feest en er wordt strikt gehand-
haafd.’ Een andere burgemeester had ook te maken met een Project X, maar koos voor 
een andere aanpak. Eerst werd een inschatting gemaakt van hoe serieus de situatie 
was door middel van politieonderzoek. De expliciete verwijzing naar Project X Haren 
werd gezien als indicatie dat het serieuzer en dreigender werd en uiteindelijk is inder-
daad vastgesteld dat het project serieus was. Er waren zelfs plattegronden gemaakt 
van het dorp met podia en optredens. Er werd gekozen voor een interventie die tot 
doel had om verdere verspreiding van de gegevens over het evenement via Facebook 
te voor komen. Via de officier van justitie is actie opgezet om de Facebookpagina 
offline te zetten. Voordat de strafrechtelijke route gevolgd was, bleek de pagina al te 
zijn verwijderd (onbekend was hoe en door wie). Ook gaf de burgemeester aan dat 
heel duidelijk werd gecommuniceerd dat er geen feest zou komen en dat bezoekers 
niet welkom waren. In zijn optiek ging het in Haren mis bij de onduidelijkheid in 
het publieke debat over de vraag of het nu wel of niet door zou gaan, waardoor de 
gemeente te laat aan voorwaarden toe was gekomen. Deze burgemeester koos voor 
wat hij de ‘lijn Arnhem’ noemde, waarbij duidelijk communiceren centraal staat. De 
boodschap die de huidige gemeente uitdroeg was: ‘Er is geen feest en je bent niet wel-
kom’, gericht op mogelijke bezoekers en hun ouders. De strekking was om kinderen 
thuis te houden, omdat het verboden was om ernaar toe te gaan. Desalniettemin heeft 
de politie een kleine groep mensen alsnog naar huis moeten sturen op de specifieke 
dag van het evenement. De burgemeester geeft aan dat hij er bewust voor heeft geko-
zen om alleen in tekst te reageren en niet op beeld. Daarbij is gebruikgemaakt van 
de gemeentelijke sociale media (de betreffende burgemeester had geen persoonlijke 
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account) om zo neutraal mogelijk te communiceren. Achteraf is de burgemeester van 
mening dat het vroegtijdig laten verwijderen van de oproep een nuttig onderdeel van 
het interventiepalet was (R5).

Fysieke maatregelen treffen op locatie en communicatie richting ouders − Bij een 
derde voorbeeld ging het wederom om een Facebookoproep tot een soort Project X. De 
betreffende burgemeester koos voor politie-inzet en het afzetten van toegangs wegen 
tot de specifieke locatie. Iedereen die toch nog kwam, werd genoteerd en ouders wer-
den daarvan op de hoogte gesteld. Veel ouders waren boos op de gemeente en dat 
uitte zich onder andere online via sociale media. Als reactie organiseerde de burge-
meester een bijeenkomst op het gemeentehuis. De bezoekers kwamen voor de helft uit 
de eigen gemeente en voor de helft uit andere gemeenten (R11).

Communicatie via een live programma − Bij een laatste voorbeeld ging het over een 
groot muziekevenement. Er was sprake van ernstig noodweer. Buiten het evenement 
woedde een felle discussie op sociale media over de vraag of de burgemeester wel vol-
doende rekening had gehouden met het noodweer. Volgens de burgemeester waren 
er veel onjuiste beweringen over de actuele situatie in omloop via sociale media. Hij 
koos ervoor om rechtstreeks en live in te bellen bij het programma Knevel en Van de 
Brink, omdat hij van mening was dat de foutieve berichten zo snel mogelijk ontkracht 
moesten worden. Vervolgens bleek dat het reuze meeviel. In het interview benadrukte 
de burgemeester dat er slechts een hek en een paar vlaggen waren omgevallen. Hij 
kreeg in zijn ogen dus vooral heel veel kritiek over zijn optreden in deze crisis, ter-
wijl de meeste mensen niet wisten wat er daadwerkelijk speelde. De burgemeester 
benadrukte dat de situatie bij een verlaten terrein of onder bomen anders geweest had 
kunnen zijn, maar het betrof hier een open terrein, waardoor de risico’s op proble-
men minimaal waren. Bij hetzelfde noodweer zijn bij een evenement in Duitsland wél 
mensen omgekomen, dus de bezorgdheid was te begrijpen. Volgens de betreffende 
burgemeester was het grote voordeel van een live programma dat hij live kon reage-
ren. Via sociale media lukt dat niet omdat maar een deel van de mensen zou worden 
bereikt. Op sociale media, in zijn optiek, is er constant iemand die iets roept, waarna 
een tegenreactie volgt, en de oorspronkelijke boodschap vervormd wordt (R3).

3.4 Interventies hooligans

3.4.1 Hooligans (vragenlijst)

Ongeveer een op de vier burgemeesters (26%) heeft ooit met de combinatie internet 
en (dreiging van) hooligangerelateerde openbare-ordeverstoringen te maken gehad 
in zijn of haar gemeente. Uit de vragenlijst blijkt dat het grootste deel van de burge-
meesters die dergelijke casussen in de vragenlijst toelicht, ook daadwerkelijk zelf een 
interventie heeft ingezet (72%). Een kleiner deel heeft geen interventie ingezet of een 
andere partij laten interveniëren (zie tabel 16).
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Tabel 16 Interventies ingezet bij hooligans?

Interventie N %

Ja 13 72

Nee 1 6

Andere partij 2 11

Niet op de hoogte 2 11

Totaal 18 100

De door burgemeesters en gemeente ingezette interventies zijn weergegeven in 
tabel 17. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Het inzetten van 
meerdere interventies komt relatief vaak voor, al zijn de aantallen klein.

Tabel 17 Soorten ingezette interventies bij hooliganisme 

Soort interventie N %

Meerdere interventies 5 42

In gesprek gaan 3 25

Politie-inzet of -optreden 1 8

Specifieke locatie 1 8

Gebiedsverbod 1 8

Wedstrijd verboden 1 8

Totaal 12 100

Meerdere opties − In bovengenoemde opties is genoemd een afkondiging van een 
noodbevel in combinatie met een grootschalig politieoptreden om te voorkomen dat 
supporters elkaar konden treffen (‘stuk maken’) en een mediastrategie waarin duide-
lijk werd gemaakt dat het geen zin had om naar de betreffende gemeente af te reizen 
voor confrontatie. Die combinatie van maatregelen bleek effectief. Bij een ander voor-
beeld werd gekozen voor grote politie-inzet, inclusief paarden en de voetbal-eenheid 
van de politie, samenwerking met het OM en boa’s alsmede fysieke maatregelen in de 
vorm van politie-inzet.

In gesprek gaan − Hieronder valt onder andere het contact zoeken met de persoon die 
de oproep deed en mededelen dat er handhavend opgetreden zou worden tegen de 
massale ‘supportersoptocht’ waarvoor geen vergunning was verleend.
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3.5 Interventies tegen acties tegen vluchtelingen

3.5.1 Acties tegen vluchtelingen (vragenlijst)

Ongeveer een op de drie burgemeesters (28%) heeft ooit te maken gehad met online 
acties of onrust rondom vluchtelingen in zijn of haar gemeente. Uit de vragenlijst blijkt 
dat vrijwel alle burgemeesters die dergelijke casussen in de vragenlijst toelichten, 
daadwerkelijk zelf een interventie hebben ingezet (91%). Een kleiner deel heeft geen 
interventie ingezet of een andere partij laten interveniëren (zie tabel 18).

Tabel 18 Interventies ingezet bij vluchtelingen

Interventie N %

Ja 10 91

Nee 1 9

Totaal 11 100

De door burgemeesters en gemeenten ingezette interventies zijn weergegeven in 
tabel 19. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Het inzetten van 
een gesprek als interventie komt relatief vaak voor, al zijn de aantallen klein.

Tabel 19 Soorten ingezette interventies bij problematiek rondom vluchtelingen

Soort interventie N %

In gesprek gaan 6 60

Meerdere interventies 3 30

Aangifte 1 10

Totaal 10 100

In gesprek gaan − Bij een van de voorbeelden is onderzoek gedaan naar online reac-
ties om te achterhalen wie erachter zat. Bij een persoon die bedreigend reageerde rich-
ting de burgemeester is de politie langs geweest om de persoon te informeren dat 
deze in de gaten zou worden gehouden en gevraagd wat precies de intenties waren 
achter het plaatsen van de berichten. Er zijn meer voorbeelden genoemd die op deze 
aanpak lijken. Men wil graag achterhalen wie bepaalde oproepen plaatst. Bij een 
ander voorbeeld zijn vooraf gesprekken geweest en zijn op basis daarvan scenario’s 
gemaakt om te kunnen handelen op het moment dat het zou moeten. Er is ook een 
voorbeeld genoemd waarbij een combinatie is ingezet: er werd een klankbordgroep 
opgericht voor omwonenden (gesprekken) en een informatiemarkt, en tegelijkertijd 
werden wijkagenten langs de personen gestuurd die de meest dreigende online uitin-
gen hadden gedaan. Ook zijn er andere voorbeelden van inspraakavonden en moge-
lijkheden om een petitie aan te bieden. In de meeste gevallen (ongeacht de genoemde 
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interventies) verliep een en ander rustig (geen verdere escalaties), in een van de geval-
len werd de Facebookpagina door de organisatie zelf offline gehaald.

3.5.2 Acties tegen vluchtelingen (interviews)

Ook uit een van de interviews zijn voorbeelden van casussen en het toepassen 
van interventies aan bod gekomen. Een van de voorbeelden die in de interviews is 
genoemd, is van een AZC-opening. Voorafgaand aan de opening zijn sociale media 
actief in de gaten gehouden. Daarbij is bij de reacties ook nauwlettend gekeken of de 
negatieve reacties afkomstig waren van mensen uit de betreffende gemeente van de 
burgemeester of uit andere gemeenten. De burgemeester koos ervoor om via gemeen-
telijke kanalen antwoorden te geven op vragen, maar verder geen reacties te geven 
(R12).

3.6 Interventies bij terugkeer zedendelinquenten

3.6.1 Terugkeer zedendelinquenten (vragenlijst)

Ongeveer een op de drie burgemeesters (31%) heeft ooit te maken gehad met online 
acties of onrust rondom zedendelinquenten. Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste 
burgemeesters die dergelijke casussen in de vragenlijst toelichten, daadwerkelijk zelf 
een interventie hebben ingezet (75%). Het overige deel omvat interventies door andere 
partijen (zie tabel 20).

Tabel 20 Interventies ingezet bij terugkeer zedendelinquenten?

Interventie N %

Ja 6 75

Andere partij 2 25

Totaal 8 100

De door burgemeesters en gemeente ingezette interventies zijn weergegeven in 
tabel 21. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Het inzetten van 
meerdere interventies komt relatief vaak voor, al zijn de aantallen klein.

Tabel 21 Soorten ingezette interventies bij terugkeer zedendelinquenten

Soort interventie N %

Meerdere interventies 4 67

Burgervaderlijke interventie 2 33

Totaal 6 100
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Burgervaderlijke interventie en meerdere interventies − Uit de interventies blijkt dat 
burgemeesters/gemeenten bij dergelijke gevoelige zaken vaak optreden als gespreks-
partner richting burgers. Te denken valt aan de burgervaderrol van burgemeesters. 
Ze verwijzen dan naar het duiden van gebeurtenissen en het in gesprek gaan met 
inwoners die zich zorgen maken (maar ook de familie van de zedendelinquent). Een 
ander klassiek voorbeeld is het organiseren van bewonersavonden met de burgemees-
ter, wijkbewoners, politie en justitie (en in dit geval was bewoners ook verzekerd dat 
de betreffende tbs’er niet meer terug zou komen in de wijk). In het voorbeeld waarbij 
de buurt zich verenigde tegen een ex-zedendelinquent, zijn er afspraken gemaakt over 
een demonstratie en het aanbieden van een petitie. Tegelijkertijd werd gekozen voor 
actieve monitoring van sociale media.

3.6.2 Terugkeer zedendelinquenten (interviews)

Ook in de interviews zijn voorbeelden van casussen en bijpassen interventies aan bod 
gekomen. Die zullen onderstaand als één geheel behandeld worden.

Communicatie van WhatsAppgroepen voor het delen van feitelijke informa-
tie (direct bereik) − In een van de gevallen liepen de emoties hoog op. Een van de 
burgemeesters benoemde een casus waarbij iemand met een zedenverleden terug-
keerde in de gemeente waar hij vandaan kwam. Die casus was volop in het nieuws. 
Al snel keerde de betreffende wijk zich tegen de specifieke man en zijn familie. De 
gemeente heeft dat voorval toen actief gevolgd op sociale media. De burgemeester 
ging gesprekken aan met de mensen die heel erg tegen de terugkeer van de zeden-
delinquent waren en bang waren voor hun kinderen en de veiligheid ervan, maar 
het lukte op dat moment niet om de inwoners en buurtgenoten gerust te stellen of 
te overtuigen van nut en noodzaak van de terugkeer van de man. De familie van 
de zedendelinquent kon verhuizen naar een andere gemeente, hetgeen toen al snel 
is gecommuniceerd naar de buurtbewoners via de afdeling communicatie. Volgens 
de burgemeester is monitoring erg belangrijk en ziet zijn afdeling openbare orde en 
veiligheid welke berichten over het web gaan en wanneer de vlam in de pan slaat. De 
vraag is dan altijd of de online berichten alleen een expressie van emotie zijn waar 
geen fysieke handeling uit voortkomt en of het probleem te beheersen is. De burge-
meester geeft aan dat de omvang van onrust groter is geworden door sociale media. 
Hij is van mening dat onrust benaderd moet worden door de betreffende mensen of 
partijen aan tafel te krijgen en problemen online niet te lang door te laten ‘etteren’. 
In een recent geval had deze burgemeester te maken met onrust rond een ontsnapte 
cliënt uit een tbs-kliniek in zijn gemeente. Hij probeerde toen achter de schermen te 
werken aan een communicatieboodschap in overleg met het OM, maar dat duurde 
te lang. Toen heeft hij besloten een officiële mededeling vanuit de gemeente te doen 
via buurt-WhatsApp groepen. Dat kon snel geregeld worden omdat de gemeente de 
coördinator is van alle afzonderlijke beheerders van buurt-WhatsAppgroepen. Op die 
wijze kon heel snel een groot gedeelte van de burgers worden bereikt (R6).
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Reageren via een lokaal live programma − Bij een ander voorbeeld spreekt een bur-
gemeester over een zedenzaak in een ggz-instelling. Er was onrust over een zeden-
delinquent die zonder begeleiding naar buiten mocht. De burgemeester kon niet 
reageren met naam en rugnummer vanwege de privacybescherming van de betref-
fende persoon. De ggz-instelling lag inmiddels al zwaar onder vuur. De burgemeester 
koos ervoor om toch een interventie in te zetten, omdat in het kader van de open-
bare orde en veiligheid andere betrokkenen in zijn ogen bescherming behoefden. De 
burgemeester koos ervoor om live te reageren via de regionale publieke omroep. Hij 
koos voor deze aanpak omdat er via sociale media werd opgeroepen om naar de ggz- 
instelling te gaan en daar zo nodig met geweld verhaal te gaan halen. De burgemees-
ter heeft toen laten weten dat de betrokkene op basis van een rechterlijke machtiging 
niet meer alleen naar buiten mocht. Door het grote bereik van deze interventie ging 
de storm snel liggen en nam de online activiteit snel af (R7).

Een combinatie van online en offline communicatie − Een derde burgemeester 
benoemt een voorbeeld waarbij twee personen met verlof mochten met beperkingen 
vanuit een Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), maar niet op de afgesproken 
tijd weer terugkwamen. Er is toen een vermissingsbericht online geplaatst. Toevallig 
vloog op dat moment een politiehelikopter boven het lokale bos waar een spoorlijn 
doorheen loopt en waar geregeld zelfmoorden worden gepleegd. Online was er veel 
onrust, omdat men dacht dat de twee vermiste personen in het bos verbleven en via 
sociale media werd dan ook door inwoners en anderen opgeroepen om niet naar het 
bos te gaan. De burgemeester heeft vervolgens samen met de instelling een bericht op 
Twitter en Facebook geplaatst om aan te geven dat men er vertrouwen in had dat de 
vermiste personen snel gevonden zouden worden en dat er geen verband was tussen 
de politiehelikopter en de vermiste personen. Dit zorgde ervoor dat er snel ook online 
rust kwam bij de inwoners. De twee vermiste personen werden niet veel later terug-
gevonden (R9).

De betreffende burgemeester noemde nog een ander voorbeeld waar hij vaker mee te 
maken heeft gehad. De ggz-instelling/FPA in zijn gemeente ervaart nu en dan over-
last en gevolgen van gebeurtenissen met verwarde personen elders in het land. In dit 
geval betrof het iemand elders in het land die niet terugkeerde van zijn verlof en in 
die tijd dat hij vrij was, zich had vergrepen aan een oudere vrouw. In een ander geval 
betrof het iemand van een instelling die een kamer was binnengekomen waar kin-
deren van de lokale gemeenschap aan het sporten waren. Volgens de burgemeester 
leidden beide gevallen tot zowel offline als online onrust in zijn gemeenschap. De 
burgemeester heeft offline stappen ondernomen door te overleggen met de Raad van 
Bestuur van de ggz-instelling en door te spreken met buurtbewoners. De burgemees-
ter gaf aan online te reageren op de voorvallen door objectieve informatie te geven 
over wat er precies was voorgevallen, ook met berichtgeving in lokale kranten. Hij is 
van mening dat wanneer er snel gereageerd wordt, mensen begrip hebben. Ze weten 
dan nog steeds dat er risico’s zijn, maar ze waarderen het dat een bestuur hen op de 
hoogte stelt. De informatievoorziening zorgt dus voor rust in de tent. Volgens de bur-
gemeesters is het goed en noodzakelijk om af en toe te reageren op berichten en alleen 
feitelijke informatie te verstrekken. (R9).

44 Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?



3.7 Interventies bij bedreigingen

3.7.1 Bedreigingen (vragenlijst)

Een groot deel van de burgemeesters (39%) heeft ooit te maken gehad met persoon-
lijke bedreigingen of bedreigingen van andere lokale gezagsdragers. Uit de vragenlijst 
blijkt dat het merendeel daarvan, weliswaar op basis van kleine aantallen (63%), een 
interventie heeft ingezet.5 Het overige deel heeft dat niet gedaan (25%) of de interven-
ties zijn door een andere partij ingezet (13%). Het overzicht staat in tabel 22.

Tabel 22 Interventies ingezet bij bedreigingen?

Interventie N %

Ja 5 63

Nee 2 25

Andere partij 1 13

Totaal 8 100

De door burgemeesters en gemeente ingezette interventies zijn weergegeven in 
tabel 23. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Het inzetten van 
meerdere interventies komt relatief vaak voor, maar ook een gesprek wordt genoemd.

Tabel 23 Soorten ingezette interventies bij bedreiging lokale gezagsdragers

Soort interventie N %

Meerdere interventies 5 75

In gesprek gaan 3 25

Totaal 8 100

Er zijn weinig voorbeelden genoemd. In een van de voorbeelden wordt aangegeven 
dat de interventie er niet op gericht was om de persoon op Facebook te laten stoppen 
(het ging niet om bedreigingen maar meer om vervelende opmerkingen) maar om 
het lijdende voorwerp weerbaar te laten zijn en te laten weten dat hij/zij er niet alleen 
voor staat. Daarnaast wordt ook genoemd dat gesprekken met bestuurders worden 
gevoerd over hoe ze ermee om moeten gaan en vindt er actieve monitoring plaats op 
sociale media.

5 Klaarblijkelijk komen bedreigingen vaak voor maar is bij de keuze voor de drie meest recente soor-
ten casussen vaker gekozen voor onder andere demonstraties en feesten, waardoor daar meer voor-
beelden van naar voren zijn gekomen. 
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3.7.2 Bedreigingen (interviews)

Ook uit de interviews zijn voorbeelden van casussen en het bijpassen interventies aan 
bod gekomen. Die zullen onderstaand als één geheel behandeld worden.

Interventies niet voorhanden, rol platforms en lokale nieuwsomroepen − Het eer-
ste voorbeeld betreft een van de eerste burgemeesters die toestemming gaf voor een 
AZC in zijn gemeente. Via Facebook en de lokale omroep kwam er direct veel nega-
tiviteit los in de vorm van veel opmerkingen en bedreigingen en quasi-bedreigingen 
aan onder andere de burgemeester. Voorbeelden van letterlijke teksten zijn: ‘We gaan 
zijn dochter ter verkrachting voordragen’ en ‘we gaan stenen door de ramen gooien 
bij de burgemeester’. Veel mensen denken dat ze anoniem zijn via sociale media. Bij 
de regionale omroep ‘het forum’ aldaar is het mogelijk om onder valse namen te rea-
geren, de echte namen staan er niet bij. De burgemeester neemt dat de lokale omroep 
kwalijk en kan moeilijk optreden tegen dergelijke berichten. Hij zou het liefst zien dat 
mensen verplicht hun naam bij iedere opmerking moeten zetten en verwacht dat dit 
kan leiden tot minder verbale agressie. Reageren online ziet hij niet als een oplossing, 
hij verwacht dat zo’n reactie weer een actie uitlokt. Als hij al online iets doet, is het 
altijd positief; op negatieve berichten reageert hij niet (R8).

Interventies amper voorhanden, burgemeester als makkelijk doelwit − In dit geval 
liggen nepnieuws en bedreigingen vaak dicht bij elkaar. Zo had een burgemeester 
(toen nog als wethouder) een financieel geschil (betaalde belastingen) met een onder-
nemer die tevens eigenaar was van een groot pretpark waarin miljoenen omgaan. 
Toen hij de eigenaar daarop wees, was het gevolg dat de eigenaar Facebookpagina’s 
ging aanmaken waarbij kinderen en ouders werden ingezet om de publieke opinie 
te beïnvloeden. Er werden volgens de burgemeester daarna onjuistheden over hem 
verspreid. De burgemeester gaf aan dat wanneer hij probeerde het online recht te 
zetten of wanneer er iets over dit dossier in de krant stond, hij direct ‘smaad en laster’- 
advocaten van de pretparkeigenaar aan de deur kreeg. Daarom ziet de burgemeester 
af van verdere stappen. Dit voorbeeld laat de onmacht zien die burgemeesters kunnen 
ervaren ten aanzien van persoonlijke aanvallen, nepnieuws en bedreigingen (R13).

Aangifte doen waar mogelijk − Een andere burgemeester noemt een casus die niet 
een directe bedreiging is, maar wel als zodanig opgevat kan worden (niet in de vra-
genlijst genoemd). In zijn gemeente was al langer bekend dat er bij een lokale friet-
tent ook drugs werden verkocht. De burgemeester vond dat onacceptabel. Bovendien 
waren er ook signalen van verboden wapenbezit. Samen met politie en justitie liet 
hij een aantal invallen doen waarbij arrestaties werden verricht. Al snel volgde een 
digitale petitie die in korte tijd meer dan 1000 handtekeningen opleverde voor het 
behoud van de ‘friettent’. Er circuleerde ook een foto van de betreffende burgemeester 
waarbij hij in verband werd gebracht met nazisme. Deze foto bevatte de burgemeester 
vrolijk lachend samen met een lokale voetbaltrainer. Echter, het hoofd van de friet-
tenteigenaar was subtiel op het hoofd van de voetbaltrainer gezet en de burgemees-
ter had een joint in zijn mond gekregen. Daardoor leek het alsof de friettenteigenaar 
door de burgemeester in het zonnetje was gezet. Volgens de burgemeester was in het 
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gemeentecircuit bekend wie er achter het produceren van de foto zat. De aanpak van 
de burgemeester was gericht op dossieropbouw en hij deed aangifte van misbruik van 
sociale media en aangifte van bedreiging. Ook de wethouder ruimtelijke ordening 
kreeg directe signalen waarin duidelijk werd gemaakt dat men wist waar hij en zijn 
gezin woonachtig waren. De betreffende burgemeester gelooft niet in online reageren 
als burgemeester. In deze casus gaf hij aan dat reageren via de onderbuik en sociale 
media een probleem alleen maar erger maakt, waardoor het kan exploderen. Hij koos 
er bewust voor om het in kleine kring te houden en de aanstichters niet het plezier te 
gunnen van een via sociale media reagerende en badinerende burgemeester. Hij gaf 
aan dat een van de problemen van online reacties is dat de totale context ontbreekt, 
waardoor de eerste reactie en de laatste reactie ver uit elkaar liggen. Eenmaal gestart 
moet je blijven reageren op berichten en nemen de onjuistheden alleen maar toe (R1).

3.8 Interventies bij polarisatie

3.8.1 Polarisatie (vragenlijst)

Ongeveer een op de vijf burgemeesters (19%) heeft ooit te maken gehad met online 
polarisatie.

Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste burgemeesters die dergelijke casussen in de 
vragenlijst toelichten, ook daadwerkelijk zelf een interventie hebben ingezet (72%). De 
resultaten zijn vermeld in tabel 24.

Tabel 24 Interventies ingezet bij polarisatie?

Interventie N %

Ja 5 72

Nee 1 14

Andere partij 1 14

Totaal 7 100

De door burgemeesters en gemeente ingezette interventies zijn weergegeven in 
tabel 25. Een aantal daarvan zal in meer detail toegelicht worden. Naast het inzetten 
van een specifieke locatie wordt ook het voeren van een gesprek genoemd als moge-
lijke interventie.

Tabel 25 Soorten ingezette interventies bij polarisatie

Soort interventie N %

Specifieke locatie aanwijzen 2 50

Gesprek 2 50

Totaal 4 100
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3.8.2 Polarisatie (interviews)

Ook uit de interviews is een voorbeeld naar voren gekomen.

Interventies niet voorhanden − Eerder is het voorbeeld van de Brandarisbabe 
genoemd. De burgemeester had geen duidelijke interventie voor ogen. Het feit dat 
in zijn ogen de meeste online discussie en polarisatie van buiten zijn gemeenschap 
kwam, was voor hem reden om zich niet actief met de zaak te bemoeien op dit plat-
form. De burgemeester geeft aan niet te weten welke bevoegdheden hij heeft om een 
dergelijk geval op te lossen maar ziet ook geen andere mogelijkheden omdat je dan, in 
zijn ogen, al snel partij kiest voor het ene of het andere kamp. Uiteindelijk is deze casus 
(zie hoofdstuk 2) ontaard in een rechtszaak (mensen hadden over en weer aangifte 
gedaan). De burgemeester bleef met de vraag zitten of bij dergelijke online onrust en 
ruzie de openbare orde nu daadwerkelijk wordt geraakt of toch niet (R4).

3.9 Welke interventies zetten burgemeesters online in?

In het onderzoek is burgemeesters ook gevraagd of ze ooit online communicatie heb-
ben ingezet in hun werk als burgemeester om openbare-ordeproblemen waarbij inter-
net een aanjagende rol speelt op te lossen. Uit de resultaten blijkt (zie tabel 26) dat 
ongeveer de helft van de burgemeesters (48%) wel eens een online gesprek met een 
inwoner heeft gevoerd. Deze optie geniet mogelijk een grotere voorkeur dan andere 
online opties vanwege de beslotenheid waarin die manier van online communiceren 
kan plaatsvinden, bijvoorbeeld via een direct bericht (een-op-een). Het ontkrachten 
van nepnieuws (36%), het in algemene bewoordingen aangeven hoe men wel of niet 
met elkaar moet omgaan (34%) en het zich online mengen in gepolariseerde discussies 
(32%) zijn vormen van communicatie die ongeveer 1 op 3 burgemeesters ooit heeft toe-
gepast. In tegenstelling tot het online een-op-eengesprek met inwoners worden deze 
uitingen door meer inwoners waargenomen en, afhankelijk van het medium, mogelijk 
ook door inwoners van buiten de gemeente. Hoewel deze vormen van communicatie 
een groot bereik kunnen hebben, kan het moeilijk zijn om de discussie te beïnvloeden 
zonder onderdeel te worden van de discussie. De kleinste percentages gaan over bur-
gemeesters die ervaring hebben met het proberen te verwijderen van online uitingen 
van inwoners (17%) en het contact zoeken met socialemediaplatforms (15%).
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Tabel 26 Heeft u ten behoeve van de openbare en veiligheid ooit…(N=117)

Stelling % (JA)

Online een gesprek gevoerd met een individuele inwoner 48

Gecommuniceerd via persoonlijke sociale media om nepnieuws te ontkrachten 36

In algemene bewoordingen aangegeven hoe men met elkaar om moet gaan online 35

U gemengd in een gepolariseerde discussie op sociale media 32

Pogingen ondernemers om uitingen van inwoners te verwijderen 17

Contact gezocht met een socialemediaplatform 15

3.10 Conclusie

In dit hoofdstuk was aandacht voor interventies die burgemeesters inzetten om open-
bare-ordevraagstukken, waarbij internet een aanjagende rol speelt, te voorkomen of te 
de-escaleren. Uit het hoofdstuk komt naar voren dat burgemeesters een grote variatie 
aan instrumenten gebruiken om genoemde casussen op te lossen. De gekozen aanpak 
lijkt in grote lijnen niet te verschillen naar de soorten casussen die zijn voorgelegd aan 
burgemeesters. Wel blijkt dat er een grote variatie is aan interventies die burgemees-
ters inzetten. Voor een deel vindt handhaving op een klassieke wijze plaats, door de 
inzet van politie en andere handhavende instanties ter plekke. Maar er is ook aan-
dacht voor preventie. Zo speelt communicatie een belangrijke rol en wordt gebruik-
gemaakt van plaatselijke verordeningen (APV) in de gesprekken met initiatiefnemers 
van demonstraties en bijvoorbeeld illegale evenementen of feesten. Vaak wordt eerst 
achterhaald wie achter specifieke uitingen zit of welke persoon de grootste bron van 
onrust is, om vervolgens het gesprek aan te gaan via de gemeente/burgemeester of 
politie. Die gesprekken zijn soms gericht op het maken van afspraken en het bereiken 
van consensus (bijvoorbeeld rond demonstraties), in andere gevallen zijn ze juist meer 
gericht op repressie, bijvoorbeeld door mensen aan te spreken op hun verantwoorde-
lijkheid en eventuele sancties op te leggen wanneer online acties doorgezet worden. 
Er zijn voorbeelden waarbij een preventieve last onder dwangsom is ingezet, maar dat 
beperkt zich tot het fysieke domein, al wordt in sommige gevallen wel gedreigd met 
het online opleggen van zo’n last.

Online monitoring speelt ook een belangrijke rol in de duiding van de dreiging en 
in de uiteindelijke besluitvorming. Een deel van de burgemeesters geeft aan online 
communicatie in te zetten, bijvoorbeeld door bepaalde groepen streng toe te spreken 
of juist bepaalde mensen burgervaderlijk een hart onder de riem te steken. Daarbij 
komen ook de eerste dilemma’s en ervaringen naar voren bij het inzetten van online 
communicatie door burgemeesters. Ongeveer de helft van de burgemeesters heeft 
ooit via online kanalen contact gezocht met individuele inwoners. Uit de vragenlijst 
blijkt verder dat ongeveer een derde van de burgemeesters ooit in algemene bewoor-
dingen online gecommuniceerd heeft, of zich heeft gemengd in gepolariseerde dis-
cussies online. De meeste burgemeesters hebben geen ervaring met nepnieuws 
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(zie hoofdstuk 2), maar ruim een derde van hen geeft wel aan ooit via persoonlijke 
 sociale media nepnieuws ontkracht te hebben. In de volgende hoofdstukken staan 
online communicatie en de achtergronden en dilemma’s ervan centraal. Dit hoofdstuk 
maakt vooral duidelijk dat de aanpak van openbare-ordevraagstukken waarbij inter-
net een aanjagende rol speelt, afhankelijk is van de specifieke context en omstandig-
heden en dat communicatie, zowel online als offline, een belangrijk onderdeel is van 
openbare-ordehandhaving.
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4 Overwegingen en dilemma’s bij online 
communicatie

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn verschillende vormen van openbare-ordeverstoringen aan 
bod gekomen, is inzicht verkregen in de mate waarin burgemeesters ervaring hebben 
met dergelijke verschijnselen en zijn enkele trends en ontwikkelingen genoemd die 
misschien niet direct spelen in de gedachten of de belevingswereld van burgemees-
ters, maar die mogelijk wel een grote rol kunnen spelen in de openbare-ordevraag-
stukken van de toekomst.

In dit hoofdstuk komen opvattingen van burgemeesters aan bod. Opvattingen over 
hun rol en verantwoordelijkheid bij openbare-ordevraagstukken waar internet een 
aanjagende rol speelt en opvattingen over manieren waarop burgemeesters via online 
communicatie de openbare orde preventief kunnen reguleren of in crisissituaties kun-
nen de-escaleren als er sprake is van maatschappelijke onrust online. Het maakt dan 
niet uit of de onrust online of offline begint, maar er moet wel minimaal sprake zijn 
van een versterkend effect (katalysator) door sociale media of het internet. Het hoofd-
stuk begint met de beschrijving van de achtergrond over het socialemediagebruik van 
burgemeesters (voor hun ambt) en de overwegingen daarbij. Aan de hand van inter-
views en toelichting in de vragenlijst zijn dilemma’s bij de mogelijke inzet van inter-
venties in kaart gebracht. Dat is in eerste instantie gedaan door in te gaan op manieren 
waarop men online kan reageren (parallel aan hoofdstuk 3 – ervaringen met online 
communicatie), maar ook door een gestandaardiseerde Facebookcasus voor te leggen 
met verschillende communicatieopties en interventies voor burgemeesters, ervan uit-
gaande dat het onduidelijk is wie erachter zit. Dat laatste is een duidelijke aanvulling 
op het gegeven dat veel burgemeesters (zie hoofdstuk 2 en vooral hoofdstuk 3) willen 
achterhalen wie er achter online oproepen zit om vervolgens in gesprek te gaan met 
die persoon, en daarbij te verwijzen naar de APV, naar eventuele sancties en de ver-
antwoordelijkheid of om andere afspraken maken. Als zij niet kunnen achterhalen 
wie erachter zit, wordt de noodzaak tot online communicatie mogelijk groter.

4.2 Gebruik sociale media

Een van de vragen was: ‘Op welke sociale mediaplatforms bent u actief als burge-
meester?’. Uit de antwoorden blijkt dat Twitter (75%) en LinkedIn (78%) door ongeveer 



3 op de 4 burgemeesters worden gebruikt. Facebook wordt door ongeveer de helft van 
de burgemeesters gebruikt (51%) en Instagram door 1 op de 3 burgemeesters (30%). 
Snapchat, vooral gericht aan jongeren, wordt amper door burgemeesters gebruikt 
(3%). Er zijn weinig burgemeesters die geen sociale media gebruiken voor hun vak 
(8%). De gegevens staan vermeld in tabel 27.

Tabel 27 Gebruik sociale media door burgemeesters (N=111)

Soort Ja Nee

Twitter 75% 25%

Facebook 51% 49%

Instagram 30% 70%

Snapchat 3% 97%

LinkedIn 78% 22%

Geen sociale media 8% 92%

In de vragenlijst is niet dieper ingegaan op welke manier de respondent sociale 
media gebruikt en wat de redenen zijn voor het sociale mediagebruik, maar in de 
aanvullende interviews is daar wel zijdelings aandacht aan besteed. Op welke manier 
gebruiken burgemeesters sociale media en waarom? Deze informatie wordt vooral als 
achtergrondinformatie gebruikt.

Een van de burgemeesters gebruikt Twitter (2600 volgers) hoofdzakelijk voor het 
delen van berichten. In crisissituaties worden de accounts van de gemeente of de 
veiligheidsregio gebruikt. Hoogstens als de burgemeester zelf iets ongelukkigs heeft 
gezegd, zal hij via zijn persoonlijke account reageren. In zijn optiek is beheersing van 
crisissen gemakkelijker met de burgemeester op de achtergrond en is het in dergelijke 
situaties netter om de gemeenschap aan te spreken. De gehele gemeenschap zou hij 
aanspreken via lokale media (die dan op andere manieren hun weg naar inwoners 
vinden). Wanneer er sprake is van een specifieke groep, gaat hij er liever rechtstreeks 
heen (R11).

Uit een van de gesprekken blijkt dat een burgemeester een onderscheid maakt tus-
sen een privéaccount en een zakelijk account op Twitter of Facebook met ongeveer 
2700 volgers in totaal. Wanneer hij reageert op berichten, gebruikt hij vaak zijn eigen 
account en dat van de gemeente, maar plaatst hij nooit een reactie onder andere berich-
ten (R9).

Een andere burgemeester gebruikt Twitter (4460 volgers), Facebook (5000 volgers), 
LinkedIn (14740 volgers) en Instagram (1060 volgers). De burgemeester gebruikt zijn 
sociale media vooral in de rol van burgervader en boegbeeld van de gemeente. Dat 
betekent: vooral positieve berichten en een enkele keer berichten in het kader van de 
openbare orde en veiligheid. Hij maakt wel een onderscheid in soorten sociale media. 
Zo geeft hij aan dat Twitter door de media in de gaten worden gehouden (groot bereik) 
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en dat hij ook bewust communiceert met Twitter omdat de media het dan oppakken 
of er kennis van nemen. Facebook ziet hij meer als een ‘feel good’-medium dat soms 
ook voor privézaken wordt gebruikt, zoals de kleinkinderen. Ook dat gebruik slaat 
enorm aan (R10).

Vrijwel alle burgemeesters maken gebruik van sociale media en zetten die ook gericht 
in. Een van de burgemeesters geeft aan dat hij alleen Snapchat niet gebruikt. Per situ-
atie maakt hij een afweging waar hij berichten plaatst. Twitter is volgens hem niet 
heel specifiek gericht op inwoners, maar vooral geschikt voor een breder publiek 
en de pers. Hij gebruikt LinkedIn vooral professioneel voor het contact met collega- 
burgemeesters. Facebook wordt vooral gebruikt voor inwonerszaken, en Instagram, 
dat heel beeldgericht is, wordt gebruikt om jongeren te bereiken. De burgemeester 
maakt ook gebruik van filmpjes, die vooral via Facebook worden gedeeld. De bur-
gemeester heeft 1200 volgers op Facebook, 1125 op Twitter en 524 op Instagram. Een 
deel van die volgers woont in een eerdere gemeente waar de burgemeester werkte. De 
betreffende burgemeester heeft sociale media omarmd om zijn lokale bekendheid te 
vergroten, omdat hij nieuw is in de gemeente (R12).

Wanneer er vanuit burgemeesterlijke bevoegdheden zaken gebeuren, wordt er vaak 
gekozen voor communicatie via het gemeentelijke account. Deze burgemeester is van 
mening dat het gemeentelijke account niet voor politieke profilering gebruikt zou 
moeten worden. Wanneer het de burgervaderrol betreft, wordt vaak gekozen voor 
persoonlijke communicatie. De burgemeester kijkt de betreffende persoon of perso-
nen het liefst in de ogen (R12).

Een van de burgemeesters gebruikt uitsluitend LinkedIn (>1500 volgers) en dan 
ook vooral als ‘adresboek’. Hij plaatst geen berichten en reageert in beperkte mate 
op berichten. Daarnaast is bewust afgezien van het actieve gebruik van Facebook en 
Twitter voor het plaatsen van berichten, maar deze burgemeester heeft wel accounts 
op beide platformen. Hij volstaat met een wekelijkse bijdrage in de lokale krant. De 
burgemeester geeft aan niet online actief te zijn omdat hij wil voorkomen dat hij altijd 
‘aan’ moet staan en te veel prikkels krijgt. Hij geeft ook aan wel gebruik te maken van 
gemeentelijke accounts en spreekt de wens uit die in de toekomst nog beter te benut-
ten in het contact met inwoners (R5).

Een andere burgemeester gebruikt Twitter (1646 volgers) en Facebook (2876 volgers). 
Daarnaast schrijft hij af en toe een blog op de gemeentelijke website. Twitter wordt 
vooral gebruikt om de gemeente naar buiten toe onder de aandacht te brengen (te 
promoten) en om algemene ontwikkelingen die de burgemeester belangrijk vindt aan-
dacht te geven. Facebook wordt gebruikt om aandacht te geven aan gebeurtenissen 
binnen de gemeente, bij mensen die toch al bijzonder geïnteresseerd zijn in wat er 
binnen de gemeente gebeurt. Daarnaast gebruikt de burgemeester Facebook in zijn rol 
als burgervader door dingen leuk te vinden (te ‘liken’), mensen te feliciteren en af en 
toe een reactie te plaatsen of door in algemene bewoordingen een toelichting te geven 
op het handelen van de gemeente (R4).
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Tot slot is er een burgemeester die gebruikmaakt van Twitter (1072 volgers), Facebook 
(300) en LinkedIn (1139). Voor het burgemeesterschap gebruikt hij alleen Twitter, 
Instagram en LinkedIn. Over het algemeen gebruikt de burgemeester vooral Twitter. 
Hij gebruikt dat kanaal om ook online een burgervader te zijn en te communiceren 
over positieve ontwikkelingen binnen de gemeente of rondom zijn ambt. Bij hoge uit-
zondering gebruikt hij het ook voor openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld als hij 
bij een brand aangeeft dat er geen slachtoffers zijn. Hij gebruikt vooral Twitter omdat 
de totale regionale media en belangrijke politieke actoren de burgemeester op die 
wijze volgen (R8).

4.3 Opvattingen van burgemeesters over online interventies

4.3.1 Burgemeesters over online interventies (beschrijving)

In dit onderzoek is gekeken naar de opvattingen van burgemeesters over manieren 
waarop ze online kunnen interveniëren. Daarbij lag de focus op niet-juridische inter-
venties die burgemeesters kunnen inzetten om openbare-ordevraagstukken waarbij 
internet een aanjagende rol speelt te reguleren. Dat is gedaan door stellingen voor te 
leggen in de formulering: ‘Het is goed dat de burgemeester (…)’. Allereerst is vast-
gesteld of burgemeesters zich überhaupt verantwoordelijk voelen voor het voorkomen 
van openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. Burgemees-
ters blijken zich verantwoordelijk te voelen voor dergelijke vraagstukken: 71 procent 
van de burgemeesters is het eens met de stelling en slechts 13 procent is het daarmee 
oneens.1 Burgemeesters zijn niet bevoegd maar voelen zich wel verantwoordelijk.

De overige stellingen gingen expliciet over manieren waarop burgemeesters online 
kunnen interveniëren. Dat kan bijvoorbeeld doordat burgemeesters in algemene 
bewoordingen kenbaar maken hoe inwoners wel of niet met elkaar om horen te gaan 
online, doordat burgemeesters zich mengen in online discussies op sociale media 
die hun inwoners aangaan, of door ook online met individuele inwoners in gesprek 
te gaan. Andere opties zijn het verwijderen van online uitingen van inwoners, het 
samenwerken met sociale mediaplatforms en het gebruiken van bijvoorbeeld com-
municatie van de persoonlijke sociale media om nepnieuws of geruchten (niet in de 
vraag) te ontkrachten. Ook was er een vraag over de wens om een preventieve dwang-
som op te kunnen leggen. In tegenstelling tot de andere handelingen betreft het dan 
bestuursrechtelijk handelen op basis van bevoegdheden. Later in dit rapport wordt 
nog teruggekomen op de mogelijkheden tot online toepassing van dat instrument.

Uit de resultaten blijkt dat burgemeesters over het algemeen welwillend staan tegen-
over het gebruiken van algemene bewoordingen om online kenbaar te maken hoe 
men met elkaar om hoort te gaan (54%) en nog positiever tegenover het communiceren 
via sociale media om nepnieuws te ontkrachten (71%) (zie tabel 28). Burgemeesters 

1 De rest heeft geen uitgesproken mening (neutraal). 
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laten tegelijkertijd zien kritisch te zijn over het online in gesprek gaan met inwoners 
om verstoringen te voorkomen (25% eens) en zich liever niet te mengen in gepolari-
seerde discussies op sociale media (26% eens). Ook het verwijderen van uitingen van 
inwoners kan op weinig steun van burgemeesters rekenen (36% eens). Daarnaast blijkt 
dat de helft van de burgemeesters wel iets voelt voor het online opleggen van een pre-
ventieve last onder dwangsom en het eens is met de stelling dat burgemeesters meer 
met socialemediaplatforms moeten samenwerken (59%). In dit hoofdstuk ligt de focus 
op het communicatieve aspect.

Tabel 28 Opvattingen over inzetten van interventies door burgemeesters (het is goed 
dat burgemeesters…) (N=100). 

Soort % Eens % Oneens*

In algemene bewoordingen online kenbaar maken hoe met elkaar om te gaan 54 16

Zich mengen in gepolariseerde discussies op sociale media die gemeente of inwoners aangaan 26 52

Ook online met individuele inwoners in gesprek gaan om verstoringen te  voorkomen 25 49

Online uitingen van inwoners verwijderen 36 44

Meer samenwerken met socialemediaplatforms 59 15

Communiceren via persoonlijke sociale media om nepnieuws te ontkrachten 71 9

Een preventieve last onder dwangsom opleggen 50 22

* Het restpercentage bestaat uit antwoorden Neutraal (niet eens/niet oneens).

In de komende paragrafen wordt achtereenvolgens uitleg gegeven over de verschil-
lende opvattingen aan de hand van de diepte-interviews.

4.3.2 In algemene bewoordingen kenbaar maken hoe je wel of niet met elkaar omgaat 
(interviews)

Er is veel discussie onder burgemeesters over of en hoe je online communicatie kunt 
inzetten. Een van de overwegingen om niet via sociale media te reageren kan gaan 
over het aantal volgers. Een van de burgemeesters gaf aan dat hij als waarnemend 
burgemeester nog amper nieuwe volgers had in zijn waarnemende gemeente en dat 
zijn andere contacten vooral werkgerelateerd zijn en het bereik dus beperkt is. Om die 
reden ziet hij af van actief socialemediagebruik. Wel gaf hij aan het belangrijk te vin-
den om naar aanleiding van een brand of iets vergelijkbaars met empathie te reageren 
richting de inwoners, maar dan doet hij dat grotendeels via lokale kranten. De Face-
bookpagina van de gemeente wordt wel voor communicatiedoeleinden gebruikt (R1).

Een andere burgemeester geeft aan niet veel sociale media te gebruiken voor online 
communicatie. Bevrijdingsdag en nieuwjaarsdag ziet hij wel als belangrijke momen-
ten waarbij hij richting inwoners een beroep kan doen op normaal gedrag en res-
pectvol met elkaar omgaan. In zijn ogen is dat de meest effectieve communicatie. Hij 
geeft aan dat wanneer hij zo’n oproep op Twitter zou doen, het geen effect zou hebben 
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omdat niemand zich aangesproken zou voelen. Iets op papier zetten zonder een speci-
fieke aanleiding is niet krachtig en effectief, geeft de burgemeester aan (R10).

Een andere burgemeester liet weten dat hij wel online aangeeft hoe men wel of niet 
met elkaar om moet gaan. Dit doet hij door een algemeen appel te doen op de inwo-
ners, niet als een reactie op een bepaald (negatief) bericht. Hij geeft als voorbeeld een 
vechtpartij waarbij kinderen ooggetuigen waren. De burgemeester is na de bericht-
geving direct gekomen en heeft, na gesprekken met ooggetuigen (een fysieke inter-
ventie), een bericht online gezet over ‘een voorval’ en dat het van belang is om respect 
te hebben naar elkaar. Hierin heeft hij niet gespecificeerd om welk voorval het ging, 
zodat het niet groter gemaakt zou worden dan het al was (R9). Sociale media gebrui-
ken kan ook op een ludieke manier. Zo geeft een collega aan dat hij bij de discussie 
over zwarte piet via zijn persoonlijke Twitteraccount liet weten een leuk kinderfeest te 
willen vieren en dat zijn gemeente geen zeurpieten heeft (R10).

Een van de collega’s is positief over online communicatie, en deze mening blijkt gevoed 
door een positieve ervaring op dat gebied. In de betreffende casus was er een voorval 
waarbij hulpverleners werden gedwarsboomd. Daarover ontstond collectieve veront-
waardiging, ook op sociale media maakten veel mensen zich er druk over. De bur-
gemeester heeft een persoonlijke video gemaakt waarin hij online de burgervaderrol 
probeert te pakken door aan te geven wat hij ervan vindt en biedt handelingsperspec-
tief. Bijvoorbeeld door aan te geven ‘ik zag dat u daar boos over was’, dat hij zelf ook 
verontwaardigd was en dat wanneer inwoners samen vaststellen dat het gedrag niet 
kan (terwijl het wel gebeurt), ze elkaar daarop moeten aanspreken. Voordat de video 
online ging, is deze gecheckt door wethouders die al lang in de gemeente werkzaam 
waren om te kijken of de omgevingssensitiviteit en de afstemming op de specifieke 
context juist was. De video werd veel gedeeld en heeft ook tot veel positieve reacties 
geleid (R12). De burgemeester geeft aan een voorkeur te hebben voor beelden boven 
tekst omdat hij dan boven de materie uitstijgt en het bijzonder blijft dat hij reageert. Hij 
verwacht dat wanneer hij op alles reageert, het effect ervan zal afnemen.

4.3.3 Met inwoners in gesprek gaan en online reageren (interviews)

Burgemeesters blijken verschillende opvattingen te hebben over online in gesprek 
gaan met individuele inwoners. Dat kan gebaseerd zijn op ervaringen. Een van de 
burgemeesters is bijvoorbeeld een keer een tweetgesprek aangegaan met een inwoner 
over online uitingen die waren gedaan en ervoer dat een dergelijk gesprek tot niets 
leidde. Ook via de e-mail had hij soortgelijke ervaringen; hij verkiest dan ook telefo-
nisch contact met inwoners wanneer hij daartoe aanleiding ziet. In zijn optiek lezen 
mensen online berichten vanuit emotie en dan moet je daar als burgemeester weer 
uitleg over geven (R1). Een andere collega sluit zich daarbij aan. Hij spreekt van ‘wel-
les-nietesspelletjes’ en veel emotie. Hij doelt daarmee op het plaatsen van berichten en 
voortdurend ontvangen van tegenberichten. Vanuit de voorlichting of communicatie 
van de gemeente reageren ze wel eens op een online bericht als het kwetsend is voor 
inwoners of groepen. Vaak wordt dan geprobeerd om in gesprek te komen met de 
personen die dergelijke berichten plaatsen. De burgemeester is ertegen om online een 

56 Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?



discussie te voeren, omdat andere mensen dan ook kunnen reageren en dan gaat de 
discussie soms de andere kant op dan gewenst of bedoeld is (R3). Een collega voegt 
daar nog aan toe dat hij geen online politie wil zijn (R5). Ook andere burgemeesters 
geven duidelijk aan waarde te hechten aan nuance en persoonlijk contact als belang-
rijke ingrediënten om mensen bij elkaar te brengen. Deze waarde strookt niet met de 
aard en de omgang van mensen op sociale media (R11). Wanneer moet je wel reageren 
en wanneer niet? Dat is een dilemma dat veel naar voren komt op verschillende plek-
ken in dit rapport. Een van de burgemeesters geeft aan dat bepaalde zaken beter gene-
geerd kunnen worden omdat reageren juist een beloning kan zijn voor sommigen. 
Hij doelde daarbij vooral op sterk gepolariseerde discussies zoals de pieten discussie 
(R10).

Er zijn ook burgemeesters die minder terughoudend zijn op het gebied van online 
communicatie. Een van de burgemeesters reageert online via een direct persoonlijk 
bericht om bepaalde inwoners te vragen wat het probleem is en geeft aan dat hij er 
graag verder over praat onder het genot van een kopje koffie. In zijn ervaring rea-
geren de meeste mensen daar erg positief op, het wordt gewaardeerd. In een aantal 
gevallen hebben inwoners geen behoefte om verder te praten over een bericht, omdat 
veel berichten in een opwelling geplaatst worden, maar in sommige gevallen is die 
behoefte aan een gesprek er wel. Deze wijze van interveniëren is in ieder geval moge-
lijk in een kleine gemeente. Zo worden de inwoners die negatieve berichten plaatsen 
uit hun anonimiteit gehaald. Het idee dat iemand belang hecht aan hun bericht wordt 
al gewaardeerd (R9). Een collega-burgemeester heeft dezelfde mening en vult aan dat 
er ook inwoners reageren die niet de telefoon durven te pakken en dat hij hen in ieder 
geval te woord wil staan. Het directe bericht gebruikt hij vooral om de mensen uit te 
nodigen voor koffie, omdat hij mensen het liefst persoonlijk ziet (R12).

4.3.4 Ontkrachten van nepnieuws (vragenlijst)

In de vragenlijst is gevraagd naar een toelichting op het verwijderen van online uitin-
gen van inwoners en het ontkrachten van nepnieuws via persoonlijke socialemedia-
communicatie. Zoals eerder aangegeven kan het laatste op substantieel meer steun 
rekenen van burgemeesters dan het eerste. Het is opvallend dat veel burgemeesters 
ervoor voelen om nepnieuws te ontkrachten via persoonlijke socialemedia-accounts, 
want in hoofdstuk 2 kwam naar voren dat er weinig persoonlijke ervaringen zijn met 
nepnieuws als bron van een (dreigende) openbare-ordeverstoring. Wat hebben bur-
gemeesters gezegd bij de toelichting? We laten de belangrijkste dilemma’s en over-
wegingen zien.

Zonder alle uitspraken van burgemeester te laten zien, blijkt dat een deel van de bur-
gemeesters verwacht dat de burgemeester als betrouwbaar/geloofwaardig wordt 
gezien, met gezag kan communiceren en de ‘werkelijkheid’ kan beschrijven als neu-
traal gezaghebbend persoon. Ook het boven de partijen staan wordt in dat verband 
genoemd. Partijen kunnen bijvoorbeeld groepen inwoners zijn die met elkaar in 
conflict zijn, of belangengroepen. De toelichtingen zijn gecategoriseerd en zijn weer-
gegeven in tabel 29.

4  Overwegingen en dilemma’s bij online communicatie 57



Tabel 29 Categorieën reacties naar aanleiding van het ontkrachten van nepnieuws

Categorie Frequentie Percentage

Het werkt/gezaghebbende partij 14 17

Het is zijn taak/rol/het wordt verwacht 5 6

Betrouwbare partij/boven de partijen staan 10 12

Feiten rechtzetten 11 13

Dilemma’s en zorgvuldige communicatie 27 32

Liever gemeente of andere partij 13 15

Niet ingedeeld/onduidelijke rol 4 5

Totaal 84 100

Aan de ene kant is een aantal burgemeesters van mening dat ze een belangrijke rol 
hebben en het verschil kunnen maken bij het ontkrachten van nepnieuws, aan de 
andere kant zijn burgemeesters kritisch op deze mogelijke taak van burgemeesters; zij 
wijzen op dilemma’s. Bij een aantal reactiecategorieën zullen voorbeelduitspraken van 
burgemeesters uit de vragenlijst aan bod komen.

Het werkt – Bij deze categorie zijn burgemeesters ingedeeld die geloven dat het ont-
krachten van nepnieuws door burgemeesters een werkzame interventie is. Het wordt 
gezien als: ‘een manier om onrust te voorkomen’ en ‘Door actief zelf te communiceren 
kun je wellicht net de angel eruit trekken’ en ‘Het kan helpen als de burgemeester zich 
actief online bemoeit met de kwestie’. Enkele burgemeesters hebben ook aangegeven 
waarom juist zij dit zouden kunnen doen. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar het gezag 
van de burgemeester: ‘Een burgemeester kan met gezag communiceren’ of ‘De burge-
meester kan zijn gezag online en offline inzetten om de waarheid recht te doen, zeker 
als er sprake is van een (potentiële) verstoring van de openbare orde’. De geloofwaar-
digheid wordt genoemd: ‘De burgemeester zal eerder worden geloofd en is voldoende 
in de lokale samenleving geworteld om dat te kunnen doen’, maar ook de snelheid van 
de interventie: ‘Vanuit de autoriteit van de burgemeester kunnen onjuiste berichten 
snel rechtgezet worden’ en ‘Het is de snelste en de meest effectievemanier om duide-
lijk te maken wat de gemeente wil/vindt’. De hoeveelheid volgers kan ook een aspect 
daarin zijn: ‘Als er veel onrust is in een gemeenschap door nepnieuws, met impact 
voor openbare orde en veiligheid dan zou ik gebruik maken van mijn accounts om dit 
nepnieuws te ontkrachten. Omdat ik veel volgers heb en mijn ambt in deze gemeente 
nog een gezagspositie kent’.

Het is zijn/haar taak − Enkele burgemeesters gaven aan dat ze vinden dat het hun 
taak is als overheid om nepnieuws te ontkrachten en dat de samenleving dat mogelijk 
ook verwacht van overheden. Zo wordt aangegeven: ‘Het is een taak van de overheid 
om goed te communiceren. Nepnieuws dient rechtgezet te worden’ en meer specifie-
ker: ‘Van een burgemeester wordt verwacht dat hij/zij goed op de hoogte is van de 
hoed en de rand en een bericht zal het effect versterken’.
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Betrouwbare partij/boven de partijen − Burgemeesters geven in een aantal geval-
len aan dat ze worden gezien als een betrouwbare neutrale partij: ‘Tegenspraak op 
nepnieuws is hard nodig. Doorgaans wordt een burgemeester als betrouwbare bron 
gezien, dus wellicht dat het helpt in het ontkrachten’ en ‘Als iets duidelijk nepnieuws 
is dat voor maatschappelijke onrust kan zorgen, is het goed wanneer de burgemeester, 
als gezagsdrager, als neutrale overheidspersoon, de werkelijkheid schildert’. Verder 
worden de uitingen van burgemeesters gezien als afkomstig van ‘een officieel kanaal 
van de gemeente’ en een ‘geloofwaardig kanaal’.

Feiten rechtzetten – Burgemeesters geven ook enkele suggesties over hoe dat ont-
krachten vorm zou moeten krijgen en de rol van feiten daarin: ‘Door de juiste informa-
tie, met de juiste feiten te vermelden, vermijd je dat op onjuiste feiten er hele discussies 
ontstaan’ en ‘Omdat feiten leidend moeten zijn, is actieve ontkrachting van nepnieuws 
voor de hand liggend’ en wordt het belang van feiten onderstreept: ‘Feiten zijn belang-
rijk opdat iedereen zich een oordeel kan vormen. Nepnieuws belemmert die zelfstan-
dige oordeelsvorming’. Een van de burgemeesters geeft daarbij aan dat wat hij offline 
doet, ook online bij zijn werk hoort: ‘Net zoals we dat in persberichten doen of bijvoor-
beeld in de klassieke papieren kranten, is het goed om feiten te communiceren’.

Liever de gemeente of een andere partij − Een aantal burgemeesters geeft aan dat 
het ontkrachten van nepnieuws niet noodzakelijk is en alleen via het account van de 
burgemeester zou moeten gebeuren: ‘We kunnen er niet meer omheen: de burgemees-
ter zal niet zijn account moeten activeren maar die van de gemeente moeten gebrui-
ken’ en, ‘Ik prefereer echter via de gemeentelijke kanalen te werken’. Als een van de 
redenen wordt het persoonlijke karakter van het online reageren door de burgemees-
ter genoemd: ‘Dit is te persoonlijk. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk’. Ook 
wordt verwezen naar andere partijen: ‘Hoeft niet altijd de burgemeester te zijn, onze 
medewerkers van communicatie plaatsen regelmatig reacties namens de gemeente 
op nette wijze om soms een nuancering aan te brengen of de rest van het verhaal te 
vertellen’. Welke partij communiceert, hangt volgens een van de burgemeesters af van 
de situatie en vereist maatwerk: ‘Ook hier is maatwerk van belang: is de gemeente de 
meest aangewezene om te ontkrachten of iemand anders? Hoe doe je dat? Met een 
vlog van een bestuurder? Of een neutraal geschreven tekst? Wie zijn er betrokken en 
reageren op het nepnieuws: vooral de eigen inwoners? Dan vereist het actie. Of zijn 
het de beroeps socialemediagebruikers buiten je gemeente?’ Burgemeesters kunnen 
accounts ook combineren: ‘Mijn Twitter of Facebook is niet bedoeld om nepnieuws te 
ontkrachten. Kan wel via gemeentelijke website, waar ik als burgemeester naar kan 
verwijzen’.

Dilemma’s en zorgvuldige communicatie − Burgemeesters benoemen een aantal 
risico’s van het reageren op nepnieuws. Het eerste risico is onderdeel worden van de 
discussie: ‘Je moet voorkomen dat je partij wordt in een discussie die je toch niet kunt 
winnen daar waar o.a. onze media weigert de echte n.a.w.2 gegevens over een reactie 

2 Naam, adres, woonplaats.
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op sociale media te zetten en mensen op Twitter gebruikmaken van fake namen en 
accounts’, en dat is precies het dilemma dat vaker naar voren komt: ‘Je moet ener-
zijds denk ik voorkomen dat je als burgemeester onderdeel van zo’n discussie wordt 
en anderzijds heb je een verantwoordelijkheid om aantoonbaar nepnieuws dat een 
gevaar vormt voor de openbare orde te corrigeren. Maar ook dit dient in driehoeks-
verband te worden afgestemd’. Ook hier wordt verwezen naar specifieke situaties en 
contexten: ‘Hangt zeer van de situatie af’, ‘Het ligt aan de situatie of dit middel het 
juiste is. De-escalatie kan een uitkomst zijn maar roept vaak ook nieuwe escalatie 
op’ en ‘Ik vind dat je bijvoorbeeld met de afdeling communicatie goed moet afwegen 
wat in deze verstandig is’. Burgemeesters geven enkele tips over hoe je zorgvuldig 
kunt reageren: ‘Zonder het nepnieuws te noemen, kan ik de waarheid vertellen’ en 
‘Het gaat om bieden van gedoseerd tegenwicht bij vervelende berichten’. Specifieke 
condities die genoemd worden zijn: ‘Alleen in uitzonderlijke gevallen heeft het zin 
om onjuiste beweringen met feiten te ontkrachten’, ‘Heb ik in de loop van de tijd wel 
gedaan. Altijd met positief effect. Onder de voorwaarde dat je heel zeker weet dat je 
gelijk hebt’. Een van de burgemeesters geeft aan dat politieke dossiers wat hem betreft 
niet onder zijn verantwoordelijkheid vallen: ‘Het betreft nepnieuwsberichten die de 
orde kunnen verstoren, geen nepnieuws over politieke dossiers; dat is aan partijen 
om dat te ontkrachten. Om ordeverstoring te voorkomen kan het gezag van de burge-
meester helpen’.

4.3.5 Verwijderen van uitingen (vragenlijst)

Er zijn meer burgemeesters negatief (44%) dan positief over het verwijderen van uitin-
gen van inwoners ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Deze stelling is 
deels ook interessant en belanghebbend in het verlengde van de vraag of burgemees-
ters nieuwe bevoegdheden moeten hebben omdat, wat die bevoegdheden ook zou-
den zijn, ze mogelijk ingrijpen op grondrechten van inwoners zoals de vrijheid van 
meningsuiting. De samenvattende categorieën staan vermeld in tabel 29. Burgemees-
ters zijn overwegend kritisch over het verwijderen van uitingen.

Het werkt of kan geprobeerd worden − Sommige burgemeesters zijn van mening dat 
het verwijderen van uitingen hoort bij de taak van burgemeesters om voor openbare 
orde en veiligheid te zorgen: ‘Dit is precies wat een burgemeester in de 21e eeuw moet 
doen’, ‘Iedere mogelijkheid om een openbare-ordeverstoring tegen te gaan, grijp ik 
aan’ en ‘Ik denk dat het tot de verantwoordelijkheid van de burgemeester behoort om 
openbare-ordeverstoring, in welke vorm ook, zoveel mogelijk tegen te gaan’. Anderen 
zien het als een mogelijk middel: ‘In het kader van handhaving openbare orde zou dit 
een middel kunnen zijn’. Daarbij wordt ook verwezen naar omstandigheden waar-
onder het nuttig zou kunnen zijn: ‘Wanneer uitingen te ver over de schreef gaan, die 
dan zoveel reacties teweegbrengen, heb ik wel eens gevraagd artikelen te laten verwij-
deren’ of ‘Als bijv. daadwerkelijk wordt opgeroepen tot een ordeverstoring, moet die 
oproep verwijderd kunnen worden’. Er zijn ook burgemeesters die aangeven dat het 
zinvol is om te doen: ‘Afhankelijk van de uitingen zou dat de-escalerend kunnen wer-
ken’, ‘Het heeft een preventieve werking’ en ‘Feitelijk handelen is het meest effectief’. 
Volgens een van de burgemeesters geeft het verwijderen van een online uiting een 
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signaal af: ‘Uitingen die de fatsoensnorm overstijgen weg laten halen betekent dat je 
een grens aangeeft’. Tot slot geven enkele burgemeesters aan dat wat offline geldt, ook 
online zou moeten gelden: ‘In het fysieke domein zou ik dat ook doen, dus ook online’ 
en ‘Als opruiing in de fysieke vorm niet is toegestaan, moet dit ook online aangepakt 
worden’.

Tabel 29 Categorieën reacties naar aanleiding van het verwijderen van uitingen 

Categorie Frequentie Percentage

Het werkt of kan geprobeerd worden 20 23

Het is aan een andere partij 11 13

Problemen met grondrechten 22 26

Dilemma’s bij toepassing 14 16

Andere manieren 8 9

Onduidelijke effecten en mogelijkheden 5 6

Het werkt niet 6 7

Totaal 86 100

Dilemma’s bij toepassing − Burgemeesters geven veelal aan dat opgepast moet wor-
den met het verwijderen van uitingen en noemen dat de specifieke omstandigheden 
daarbij belangrijk zijn: ‘Sterk afhankelijk van de aard van de uiting, kan heel snel in 
strijd komen met de vrijheid van meningsuiting’ en ‘De manier waarop je als gemeente 
social media in deze gebruikt hangt af per casus en is echt maatwerk’ en ‘Alleen als 
het oproepen tot verboden party’s betreft of oproepen tot zeer ernstig verstorend 
gedrag cq. geweld ten opzichte van een bewoner of groep van bewoners’. Daarbij 
wordt ook een duidelijk dilemma geschetst tussen de openbare orde en veiligheid en 
de vrijheid van meningsuiting: ‘Enerzijds: ik kan me voorstellen dat de burgemeester 
deze keus maakt vanuit het oogpunt van OOV, gelijk aan een demonstratieverbod 
offline. Anderzijds: vrijheid van meningsuiting is een groot goed, te gemakkelijk een 
uiting laten verwijderen wordt snel gezien als censuur. In de praktijk is dat een stuk 
ingewikkelder dan offline. Eenmaal ergens online geplaatst, kan een bericht zich ook 
naar allerhande andere platforms verspreiden. Dus wat haal je je als burgemeester 
op de hals als je die verantwoordelijkheid op je neemt? Plus: zou dit niet (ook) aan de 
politie moeten zijn?’ Naast de vrijheid van meningsuiting wordt ook verwezen naar 
andere mogelijkheden: ‘Hangt af van de status van de uiting, maar bij onze straatrace 
is het evenement afgelast en was het niet nodig het bericht te verwijderen. Beter is het 
om te blijven communiceren. Berichten kunnen namelijk ook voort blijven gaan na 
verwijdering en worden dan misschien alleen maar interessanter voor mogelijke rad-
draaiers’ of bijvoorbeeld het wijzen op verantwoordelijkheid: ‘Het staat een ieder vrij 
berichten te plaatsen. Indien dit bijdraagt aan ordeverstoring kan er mogelijk worden 
ingegrepen. Allereerst ga ik het gesprek aan met diegene die publiceert en wijs hem 
hierbij op zijn verantwoordelijkheden’.
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Onduidelijk wat effecten zijn of wat mag − Enkele burgemeesters geven aan dat 
ze onzeker zijn over de mogelijke opbrengst van het verwijderen van uitingen: ‘Ik 
weet niet of de schade hiervan niet groter is (de burgemeester pleegt censuur) dan 
de winst van het verwijderen. Zou ik eerst meer over willen weten’, maar er zijn ook 
vragen over de uitvoerbaarheid: ‘Het is maar de vraag in hoeverre dit uitvoerbaar en 
controleerbaar is’. Ook geven enkele burgemeesters niet te weten wat mag: ‘te weinig 
jurisprudentie over om een uitspraak over te kunnen doen’ en ‘het is de vraag is of de 
burgemeester de bevoegdheid heeft hiervoor’.

Het werkt niet − Een aantal burgemeester geeft expliciet aan (naast andere bezwaren) 
dat ze denken dat het verwijderen van uitingen niet werkt: ‘Juist door dat te doen geef 
je er serieus aandacht aan, in veel gevallen zou het weinig gelezen zijn, maar door de 
aandacht van de burgemeester neemt de aandacht alleen maar toe’ en ook is de vraag 
van wie de uitingen komen: ‘Het gaat niet altijd over inwoners en vaak is zelfs niet 
te traceren om wie het gaat’, maar ook wordt aangegeven dat het elders weer online 
terugkomt na verwijdering: ‘Verwijderen is meestal niet de oplossing, aangezien het 
op andere netwerken weer terug kan komen’.

Het is aan een andere partij − Burgemeesters hebben verschillende partijen genoemd 
die volgens hen aan zet zijn bij dergelijke vraagstukken: ‘Het is niet aan de burge-
meester om de inhoud van boodschappen te toetsen, het is een taak van politie en OM’ 
en ‘In beginsel is het in een rechtstaat niet aan de burgemeester om te interveniëren 
in uitlatingen. Mijns inziens zou op basis van het strafrecht, de Officier van Justitie 
zoiets kunnen doen en vervolging inzetten’. Er wordt ook verwezen naar opruiing: 
‘Opruiing is een strafbaar feit. Dit is een taak van politie en justitie’. Daarnaast ver-
wijst een burgemeester naar de rol van online platforms: ‘Het middel is vergaand. In 
eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij het digitale platform en zal daar de 
bereidheid moeten zijn om dergelijke teksten niet toe te staan’.

Problemen met grondrechten – Het aspect dat het meest naar voren kwam, betreft de 
grondrechten van inwoners en de vrijheid van meningsuiting: ‘Vrijheid van menings-
uiting is daarbij snel in het geding’, ‘De burgemeester gaat ook geen artikelen uit de 
krant verbieden. Daar komt bij dat burgemeester online helemaal niks kan verwijde-
ren’. Ten aanzien van proportionaliteit stelt een van de burgemeesters: ‘Omdat er geen 
directe relatie is, gaat het verwijderen van uitingen wel erg ver’ en ‘De burgemeester 
pleegt geen censuur. Te veel Big Brother’. Als verwijderen al plaatsvindt, gebeurt dat 
bijvoorbeeld op de volgende manier: ‘De vrijheid van meningsuiting komt hiermee in 
het geding. Als je weet wie er achter de berichtgeving zit kan een persoonlijk gesprek 
met de betrokkene wel helpen en een verzoek om dit bericht zelf vrijwillig te verwij-
deren’. Een andere burgemeester geeft aan wat hij onder verwijderen verstaat: ‘Laten 
verwijderen is aanspreken op de gevolgen van uitingen op internet en aansprakelijk-
heid voor opruiing. Ik ben het niet eens met het verwijderen van boodschappen tenzij 
er scheldwoorden o.i.d. worden gebruikt’.

Andere manieren − In het voorgaande zijn al een aantal opties aan bod gekomen. Zo 
wordt een persoonlijk gesprek genoemd als een optie: ‘Bij uitingen die niet welgevallig 
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zijn, is een gesprek, online, of face-to-face de wijze waarop ik dat zou oppakken’ en 
‘Als uit de doelgroep zelf het initiatief komt, is het effect groter. Vaak levert een goed 
gesprek bij initiatiefnemers het gevoel op dat ze beter kunnen stoppen’.

Andere genoemde manieren om online een tegenluid te bieden: ‘Verwijderen is niet 
verstandig, eventueel nuanceren via gemeenteaccount kan wel’, of ‘Verwijderen is ver-
doezelen en daar ben ik niet van, maar kan er wel ander oordeel tegenover zetten’. 
Andere burgemeesters spreken van ‘het neutraliseren van dergelijke berichten’ en ‘het 
ontzenuwen van berichten’. Daarnaast wordt ook verwezen naar zelfregulering: ‘de 
samenleving kan je ook zelf corrigerend laten optreden naar inwoners’.

4.4 Welke communicatie online inzetten?

4.4.1 Gestandaardiseerde casus (vragenlijst)

In het voorgaande zijn concrete casussen naar voren gekomen die burgemeesters zelf 
hebben aangedragen en waarvan bekend is welke interventies ze hebben ingezet. Uit 
die beschrijving blijkt dat burgemeesters in vrijwel alle casussen de voorkeur lijken 
te geven aan offline communicatie in combinatie met andere maatregelen (politie), 
bijvoorbeeld politie-inzet op straat of andere partijen, waaronder de politie, online 
laten communiceren. Bij de interventies blijkt dat achterhalen wie achter een uiting of 
oproep zit en vragen of die persoon uit de gemeente komt een belangrijke rol spelen.

In de interviews komt vaak naar voren dat het handelen van burgemeesters afhangt 
van de specifieke situatie en dat het vaak maatwerk is. Ook wordt het grensoverstij-
gende karakter van het internet en sociale media geregeld genoemd als reden om 
niet te reageren/verantwoordelijkheid te nemen. In dit onderzoek is geanticipeerd op 
uitkomsten uit eerder onderzoek (Bantema e.a., 2018) en op uitkomsten uit de ver-
kennende en doelgerichte interviews die gehouden zijn in het kader van dit onder-
zoek. Omdat burgemeesters vaak verwijzen naar een specifieke situatie en offline in 
gesprek gaan met mensen, is ervoor gekozen om in de vragenlijst een gestandaardi-
seerde casus aan alle burgemeesters voor te leggen. In de volgende paragraaf wordt 
die casus uitgelegd en is er ook aandacht voor het handelen van de betreffende Belgi-
sche burgemeester en de wijze waarop dit is vertaald in de vraag voor de Nederlandse 
burgemeesters in de vragenlijst.

4.4.2 Casus – Gemeente Kuurne (België)

De betreffende casus betrof een Facebookpagina zoals die in Nederland ook veel 
gebruikt wordt door gemeenten/plaatsen, die heet vaak ‘Je bent van X’. In dit geval heette 
de pagina ‘Ge zijt van Kuurne’. Op de betreffende Facebookpagina, die in het verleden 
 volgens de betreffende burgemeester gezellig was en bedoeld was om inwoners dichter 
bij elkaar te brengen, was de toon de laatste tijd verhard. Mensen die daar reacties plaats-
ten kregen vaak weinig diplomatieke reacties als: ‘Eet een beetje minder, dikke koe’ of 
‘Leer eerst schrijven randdebiel’. Extra pijnlijk was dat de laatste sneer gericht bleek te 
zijn aan iemand met een beperking. De Facebookpagina van de gemeente Kuurne telde 
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op het moment dat dit in het nieuws was ongeveer 5400 leden, een aanzienlijk deel van 
het totale inwonersaantal van Kuurne, dat ruim 13.000 betreft. 3

Burgemeester Francis Benoit kwam in het nieuws omdat hij aangaf de scheldpartijen 
op deze pagina zat te zijn. Er was zelfs een zelfdoding te betreuren die mogelijk ver-
band hield met de kwetsende opmerkingen op de lokale Facebookpagina. Dat was 
voor burgemeester de druppel en een reden om aan te geven dat de kwetsende opmer-
kingen moesten stoppen. In overleg met de beheerder van de pagina werden enkele 
kwetsende opmerkingen verwijderd. De burgemeester probeerde eerst met humor 
de toon te dempen (‘een beetje minder kakken op elkaar bespaart veel papier deze 
dag’, in combinatie met een foto van een mand vol wc-papier). Deze oproep had niet 
het gewenste effect. Toen koos hij ervoor een vlammend bericht te plaatsen op de 
Facebookpagina (zie figuur 3):

Figuur 3 Facebookbericht van burgemeester Benoit

Zonder het bericht in detail te analyseren (en te beoordelen) was de strekking van de 
woorden van de burgemeester dat mensen zo niet met elkaar moeten omgaan, dat 
het ongewenste gevolgen kan hebben (zelfdoding) en dat dit niet overeenkomt met 

3 https://www.hln.be/in-de-buurt/kuurne/burgemeester-dreigt-facebookgroep-ge-zijt-van-kuur  ne-
oje-stil-te-leggen-na-zelfmoord-en-pesterijen-stop-met-elkaar-op-te-hitsen~a0eb58da/
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het oorspronkelijke doel van de Facebookgroep. Naast het gebruiken van de burger-
vaderlijke toon, gebruikt hij ook de rol van beheerder (pak uw verantwoordelijkheid) 
door te verwijzen naar het verwijderen van berichten die kwetsend zijn en eventuele 
strafrechtelijke vervolging richting pestkoppen als ze aan zijn boodschap geen gehoor 
geven. De interventie was in de ogen van de burgemeester effectief, zo blijkt uit dat-
zelfde nieuwsbericht en uit het interview met de burgemeester. De meeste reacties op 
het bericht van de burgemeester waren positief en kunnen geschaard worden onder 
steunbetuigingen. Daarnaast deed de beheerder een stapje terug, omdat hij te wei-
nig tijd had om alle berichten te volgen en te modereren vanwege de grootte van de 
Facebookgroep.

4.4.3 Nederlandse burgemeesters over online communicatie

Naar aanleiding van de casus in België is een vergelijkbare casus aan Nederlandse 
burgemeesters voorgelegd. De casus was als volgt. Er bestaat een Facebookpagina 
waarvan een derde van uw gemeente lid is. Op deze pagina worden veel beledigin-
gen gedeeld en worden individuen publiek vernederd. Er worden posts gedeeld als 
‘eet wat minder, dikke koe’ en ‘leer eerst schrijven idioot’. Dit heeft zelfs geleid tot een 
zelfmoord binnen de gemeente. U heeft de beheerder van de pagina al aangesproken 
en hij geeft aan dat hij hier niks tegen kan doen. Het is door anonieme accounts ondui-
delijk wie de beledigingen plaatst. Vervolgens is burgemeesters gevraagd: ‘Welke 
interventie(s) zou u inzetten op communicatiegebied? Het was mogelijk om meerdere 
antwoorden te kiezen.

Uit de vragenlijst blijkt allereerst dat slechts 5 procent van burgemeesters vindt dat het 
dilemma in de casus niet behoort tot de taken van de burgemeester of de gemeente. 
Vrijwel alle burgemeesters zien hier dus een taak weggelegd voor henzelf of voor 
de gemeente. De belangrijkste vraag is dan hoe die rol eruitziet en hoe die wordt 
vormgegeven.

Zoals verwacht en in lijn met andere uitkomsten in het onderzoek blijken burgemees-
ters een voorkeur te hebben voor het in gesprek gaan met ongeruste personen of inwo-
ners (82%). In dit onderzoek is speciale aandacht besteed aan de manieren waarop 
burgemeesters/gemeenten online kunnen interveniëren. De antwoorden geven een 
beeld van de communicatiekanalen en -vormen die burgemeesters mogelijk zouden 
inzetten.

Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer 1 op de 5 burgemeesters niet online wil rea-
geren (19%). Echter, een net zo groot deel geeft aan het plaatsen van een post op een 
Facebookpagina als optie te overwegen (19%). Online reageren via de sociale media 
van de burgemeester (34%) en sociale media van de gemeente (44%) zijn mogelijk-
heden die burgemeesters overwegen bij deze casus, maar ook andere media, anders 
dan sociale media, zien ze als optie (29%). Tot slot overweegt een deel de inzet van een 
vlog of video (18%). Zie tabel 30 voor een volledig overzicht.
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Tabel 30 Welke interventie door burgemeester inzetten op communicatiegebied? 
(N=99) 

Soort % JA

Ik reageer offline door in gesprek te gaan met ongeruste personen 82

Ik reageer online door een post te plaatsten op sociale media gemeente 44

Ik reageer online door een post te plaatsen via sociale media BM 34

Ik reageer online door middel van media, anders dan sociale media 29

Ik reageer niet online 19

Ik reageer door een post te plaatsen op die Facebookpagina 19

Ik reageer online door middel van een vlog/video 18

Dit behoort niet tot de taken van de burgemeester/gemeente 5

In de vragenlijst is een verdere toelichting gevraagd (aselect) op een van de manieren 
van online reageren, waaronder niet online reageren (als interventie). De gegeven ant-
woorden geven een beeld van de overwegingen en dilemma’s van burgemeesters bij 
een specifieke optie. De toelichting op de keuzes is niet bedoeld om een representatief 
beeld te geven (en te tellen) van wat hoeveel burgemeesters doen en waarom, maar is 
vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in hun overwegingen en dilemma’s bij de 
keuze voor hun inzet van online communicatie bij deze casus. De aantallen zijn rela-
tief laag (N = 12-14) aangezien burgemeesters die meerdere online interventies kozen 
uiteindelijk (aselect) is gevraagd om één daarvan toe te lichten. Vanwege de kleine 
aantallen is ervoor gekozen geen kwantitatieve gegevens weer te geven, maar wel de 
toelichting die burgemeesters gaven op de keuzes die ze maakten.

4.4.4 Niet online reageren

Het werkt niet/verdere escalatie − De burgemeesters die een toelichting gaven op het 
niet online reageren gaven aan dat een reactie online: ‘een niet te regisseren polemiek 
voedt’ en ‘zorgt voor nog meer polarisatie’. Ook werd gemeld: ‘Interventie langs deze 
weg zou tot escalatie kunnen leiden’, en: ‘Met online reageren gooi je olie op het vuur 
en word je er zelf deel van’. Ook wordt gewezen op het andere karakter van online 
communicatie: ‘Communicatie is tweezijdig. Online is dat niet.’

Andere manieren zijn geschikter − Een van de burgemeesters gaat in op de casus en 
ziet andere mogelijkheden tot interventies: ‘In deze casus is veel meer aan de hand. Er 
heeft iemand door de hele affaire zelfmoord gepleegd. In feite zou er sprake kunnen 
zijn van feitelijk daderschap qua moord of doodslag. Dat is geen zaak waar een bur-
gemeester zich mee bezig zou moeten houden. Wel zou ik mensen gaan bezoeken die 
meedoen aan deze shit. Maar zeker niet reageren via de Facebookpagina. Confronteer 
de mensen maar met het feit dat ze medeschuldig zijn aan moord of doodslag en dat je 
hun namen hebt genoteerd, maar dat vergt veel meer uitleg en aandacht.’ Een collega 
deelt deze analyse: ‘Aan opruiende discussies op bijvoorbeeld Facebook ligt veelal een 
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andere problematiek ten grondslag. Het is beter daarop in te zetten, waarbij mensen 
elkaar in het echt spreken.’ Ook wordt, zoals eerder ook genoemd, verwezen naar de 
gemeente als partij: ‘De burgemeester als persoon moet hier niet online reageren. Als 
een reactie zinvol is, moet dat vanuit het zakelijke account van de gemeente gebeuren’ 
of anderen: ‘Als burgemeester niet online, dat laat ik de organisatie doen.’ Tot slot 
wordt ook een gesprek met de beheerder van de Facebookpagina als optie genoemd.

Uit de interviews − Voor de doelgerichte interviews na afloop van de vragenlijst zijn 
enkele burgemeesters benaderd die terughoudend zijn met online communiceren. 
Daarbij geeft een van de burgemeesters aan dat hij zelden online reageert. Hij zou zijn 
pijlen vooral richten op de beheerder en zou proberen via een gesprek proberen de 
boel te herstellen. Mocht dat niet werken, dan zou hij kijken of er andere en of betere 
moderatoren ingezet kunnen worden. Een van de redenen om niet online te reageren 
is het behoud van mogelijkheden tot opschaling. Hij zou eerst liever zien dat een wet-
houder of ambtenaar openbare orde en veiligheid (OOV) contact zoekt en probeert 
het probleem op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan zijn er nog mogelijk heden tot 
opschaling. Als de burgemeester in actie komt, is er geen weg terug (R11). Dat laatste 
blijkt de hoofdmoot te zijn in de toelichting van een collega-burgemeester. Hij geeft 
aan hooguit een neutrale opmerking te plaatsen waarbij de gemeente zich ervan dis-
tantieert. In de meeste gevallen zoeken ambtenaren OOV of andere instanties con-
tact met beheerders van pagina’s en andere betrokkenen, om vervolgens daarmee in 
gesprek te gaan. Ook worden dergelijke situaties online in de gaten gehouden door 
de gemeente (R1). Een ander veelgehoord argument is de verwijzing naar het zelfrei-
nigend vermogen in de online gemeenschap. De essentie daarvan is dat je als burge-
meester een beperkte communicatieve interventie pleegt om mensen aan het denken 
te zetten of te bewegen zelfregulerend op te treden. Een van de burgemeesters geeft 
aan dat hij het met name op basis van de vrijheid van meningsuiting een ingewik-
kelde zaak vindt en verwijst naar de strafrechter als bepaalde uitingen over een grens 
gaan (R9). Een vierde collega geeft aan dat hij veel tijd zou besteden aan de duiding 
van de boodschap en het checken of het klopt. Als hij een dergelijke casus tegenkomt, 
gaat hij er eerst intern, binnen de gemeente, mee aan de slag. Hij geeft aan dat hij der-
gelijke zaken blijft volgen als hij ze belangrijk vindt en de regie in handen wil houden 
(regisseur). Bij het oplossen van vraagstukken kijkt hij goed of het openbare orde is 
of maatschappelijke ondersteuning, hij wil ervoor uitkijken dat hij als burgemeester 
alles moet oplossen (R4). Een van de burgemeesters noemt een praktijkvoorbeeld. In 
zijn gemeente was er een jongen overleden na een stunt (sprong). In dat geval vond hij 
het niet gepast om via Facebook te reageren: ‘Dan ga je fysiek langs bij betrokkenen. 
Het vraagt maatwerk, wat is de beste methode?’ De burgemeester uit zijn zorgen over 
de online put die volgens hem nooit te dempen is, als je ziet wat er dagelijks online 
voorbijkomt (R8).

4.4.5 Posten op Facebookpagina

Vanwege het bereik, zichtbaarheid en waardering – Burgemeesters die hier toe-
lichting op gaven in de vragenlijst zien een meerwaarde in het bereik van berich-
ten posten op de betreffende Facebookpagina: ‘Iedereen die deel uitmaakt van deze 
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 Facebookpagina krijgt de reactie te zien’, maar ook meer algemeen wordt verwezen 
naar de zichtbaarheid voor de relevante doelgroep: ‘De leden van deze pagina zien 
mijn standpunt; dat vind ik belangrijk’. Ook worden suggesties gegeven op de moge-
lijke werkzaamheid van het reageren op die plek: ‘Omdat hier de doelgroep komt/
kijkt die het mede veroorzaakt’ en ‘Afhankelijk van de gemeenschap en de rol van de 
burgemeester daarin, kan hiermee een appel worden gedaan op de gebruikers, die 
blijkbaar in groten getale actief zijn op dit medium’. Een van de collega’s denkt dat het 
gewaardeerd wordt: ‘Uit ervaring weet ik dat dit gewaardeerd wordt’.

De online burgervaderrol invullen, grenzen aangeven − Naast het bereik van…. 
wordt ook verwezen naar het belang van het stellen van grenzen: ‘Het is goed om als 
burgemeester te benadrukken dat er grenzen zijn, dat respect en verdraagzaamheid 
belangrijke waarden zijn, en dat die normen en waarden ook op sociale media zouden 
kunnen worden gehanteerd’. Daarbij wordt ook expliciet gesproken over de burger-
vaderrol die vervuld kan worden: ‘Ik denk dat het goed is om in de burger vaderrol te 
reageren dat dit soort uitlatingen de fatsoensnormen verregaand overschrijden’. Een 
andere burgemeester ziet het niet als een zelfstandige interventie: ‘Ik zou als bur-
gemeester een bericht op de Facebookpagina laten plaatsen waarin ik aangeef dat 
dergelijke uitspraken niet gewenst en schadelijk zijn. Vervolgens de betrokkenen uit-
nodigen voor een persoonlijk gesprek. In een persoonlijk gesprek de zaken bespreken 
is beter dan online blijven reageren’. Een collega vult aan: ‘Het kan een onderdeel zijn 
van een combinatie van interventies. Interventie alleen is niet effectief, dit ook gezien 
anonieme karakter van de accounts van deelnemers. Wel van belang op de plek waar 
afkeurenswaardig gedrag plaats heeft signaal af te geven’.

4.4.6 Posten via sociale media van de burgemeester

Het werkt (gezag, bereik) − Burgemeesters geven hier onder andere aan dat het pos-
ten via de persoonlijke sociale media van burgemeesters werkt door het gezag van de 
burgemeester: ‘De burgemeester heeft gezag, wordt serieus genomen en heeft daar-
door effect’. Een andere manier waarop het werk is volgens burgemeesters de bereik-
baarheid: ‘De posts op sociale media worden vrij goed gelezen en ook door de offline 
media opgepakt’ en ‘Omdat ik meer reacties krijg via mijn account dan dezelfde reac-
tie via het gemeenteaccount’. Een van de burgemeesters benadrukt de volgens hem 
aanwezige kracht van reageren op de plek zelf: ‘Door uitzenden positief nieuws met 
kans op beïnvloeding op hetzelfde medium als waaruit probleem ontstaat.’ Net als bij 
het posten op de Facebookpagina wordt ook hier zelfregulering benadrukt als doel 
van de interventie: ‘Ga boven de partijen staan en probeer zelfcorrectie te bevorderen’.

De online burgervaderrol invullen, grenzen aangeven − De reacties in deze cate-
gorie zijn vergelijkbaar met die bij het posten op de Facebookpagina door de burge-
meester. Ook hier staat de rol van burgervader weer centraal: ‘Het is mijn taak als 
burger vader om openlijk afstand te doen van kwetsende en pestende uitingen om 
hiermee de slachtoffers een hart onder de riem te steken’ en ‘Je doet als burgervader 
een beroep op de redelijkheid van de inwoners/burgers’. Ook hier wordt gesproken 
van het stellen van grenzen: ‘Als burgemeester van alle inwoners laten blijken dat 
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bepaalde uitlatingen niet kunnen (grens stellen). Zowel naar de daders als naar de 
slachtoffers. Dit ten slotte offline bespreekbaar maken’ en er wordt ook verwezen naar 
zichtbaarheid van de burgemeester en het helpen van de lokale samenleving: ‘Het 
kan behulpzaam zijn om aan te geven waar de grenzen liggen. Een gemeente is in 
eerste instantie een gemeenschap van mensen die samenleven. Het is goed om daar 
zichtbaar te zijn en om andere opvattingen en gedragingen te laten zien die de samen-
leving helpen’. Een van de burgemeesters stelt normbesef en het ondersteunen van het 
zelfcorrigerende vermogen van de samenleving centraal: ‘Ik heb niet de illusie dat die 
interventie op zichzelf werkt. Ik denk wel dat je krachtig (en dus persoonlijk, vanuit 
je eigen account) uitspreken tegen beledigingen en vernederingen bijdraagt aan een 
algemeen normbesef, waardoor mogelijk ook leden van de FB-pagina elkaar aanspre-
ken, of de groep verlaten. Onder alle omstandigheden is het goed om expliciet afstand 
te nemen van de manier waarop mensen daar met elkaar omgaan’.

4.4.7 Posten op sociale media gemeente

Inwoners aanspreken op eigen verantwoordelijkheid − Eerder is aan bod gekomen 
dat burgemeesters in veel gevallen liever online reageren via de gemeente of het de 
gemeente laten doen, dan via hun eigen persoonlijke platformen. Het doel dat ze met 
die communicatie willen bereiken lijkt niet anders te zijn per communicatiekanaal dat 
ze kiezen. Ook hier wordt verwezen naar zelfregulering van de inwoners: ‘Zo hoop 
ik het zelfreinigend vermogen van de groep te vergroten’ en ‘Deze kan leiden tot een 
grotere bewustwording en zelfcorrigerend vermogen’. Ook verwijzen burgemeesters 
naar het informeren van inwoners: ‘Inwoners wijzen op ongewenstheid pagina en op 
mogelijke gevolgen hiervan’.

Neutraliteit en bereikbaarheid − Het verschil met reacties via het burgemeesters-
account of persoonlijke reacties van de burgemeester lijkt te zitten in de neutraliteit: 
‘Zo geef je de mening van de gemeente weer, zonder daar persoonlijke sociale media 
voor te gebruiken. Deze groep kun je het best online informatie geven om ze te berei-
ken’ en: ‘Ik vind het beter om via het account van de gemeente te reageren. Je kunt 
hiermee duiding geven wat WIJ als gemeente ervan vinden en inwoners oproepen tot 
verdraagzaamheid’. Burgemeesters geven ook aan dat ze denken dat ze daarmee een 
grotere doelgroep bereiken: ‘Niet actief in dat podium mengen, maar je eigen kanaal 
kiezen. Wordt wel gedeeld naar de juiste plek’ en ‘Om zo ook de overige inwoners en 
pers ervan op de hoogte te brengen, van de boodschap van de burgemeester’.

4.4.8 Vlog of video maken

Persoonlijk contact − De grootste kracht van een vlog is volgens de burgemeesters 
die een toelichting geven het persoonlijk contact: ‘Een vlog is persoonlijk, direct en als 
het goed is daarom effectief. Waarschijnlijk niet naar de dader maar wel naar de eigen 
inwoners’ en ‘Ik denk dat een vlog of videoboodschap een meer persoonlijk karakter 
geeft aan je boodschap’. Een van de burgemeesters verwacht daarmee te verrassen: 
‘Het zal de inwoners verrassen en daarmee zal het impact hebben’ en een ander noemt 
de herkenbaarheid: ‘Herkenbaar afkomstig van de burgemeester’. Net als bij andere 
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voorbeelden komt ook hier de burgervader naar voren: ‘Vanuit burgervaderschap 
laten blijken dat ik op de hoogte ben van de kwestie’ en ‘Persoonlijke oproep om te 
komen tot een redelijke omgang met elkaar’.

Bereik − Een van de burgemeesters geeft aan dat vlogs een groot bereik kunnen heb-
ben: ‘Een gewone post kan verdwijnen tussen de andere. Mijn eigen recente ervaring 
is dat een vlog van 1 minuut over een situatie die zich in X voordeed (hinderen politie) 
binnen 2 dagen 13.000 keer bekeken en bijna 200 keer gedeeld werd op Facebook en 
Twitter. Dat is voor onze gemeente een groot bereik’. Naast het grote bereik denkt 
een van de burgemeesters dat het een geschikt instrument is voor het overbrengen 
van een serieuze boodschap: ‘Breed publiek bereiken met een gesproken boodschap. 
Publieke oproep waarmee toon en ernst kunnen worden overgebracht’.

Uit de interviews − 18 procent van de burgemeesters gaf aan dat een vlog of video 
een van de interventies was die ze mogelijk online zouden inzetten. Een van de bur-
gemeesters geeft in een interview aan dat geschreven teksten online niet werken in 
een moeilijk te voorspellen context en dat zeker 144 tekens (Twitter) te beperkt zijn 
om nuance aan te brengen. Daarnaast geeft de betreffende burgemeester aan dat hij 
expressie wil benutten en zijn inwoners in de ogen wil kijken. Als voorwaarde voor 
een vlog stelt hij wel: ‘De doelgroep die je wilt bereiken moet wel een doelgroep zijn 
die je als burgemeester kent’. Samengevat stelt de burgemeester dat de uitdaging is 
om in de virtuele wereld zo dicht mogelijk bij de burgervaderrol te komen, dat de 
sleutel ligt bij authenticiteit en dat een vlog dat kan ondersteunen (R5). Een andere 
burgemeester voegt daaraan toe dat je moet uitkijken met humor (een grapje kan 
gevaarlijk zijn) en dat je in kaart moet brengen hoeveel mensen uit de eigen gemeente 
het betreft. Ook geeft aan hij dat burgemeesters goed moeten nadenken voordat ze 
online een reactie plaatsen, want wanneer de burgemeester dat heeft gedaan, zijn de 
opschalingsmogelijkheden beperkt. Vlogs kunnen ook volgens die burgemeester een 
goede methode zijn omdat ze goed worden bekeken, maar hij stelt ook dat het gebruik 
beperkt zou moeten blijven tot enkele keren per jaar, omdat anders het effect ervan 
verdwijnt (R12).

4.4.9 Online reageren via media, anders dan via sociale media

Ook anderen bereiken − midden benadrukken − Met het ‘midden’ wordt in dit 
geval bedoeld dat in een gepolariseerd debat vanuit de grote groep geredeneerd 
wordt, niet vanuit de extremen. Bij het online reageren zonder gebruik te maken van 
 sociale media lijkt, nog meer dan bij andere communicatieve kanalen of interventies, 
de nadruk te liggen op zelfregulering door inwoners. Zo geeft een van de burgemees-
ters aan: ‘Het houdt de reactie meer algemeen, spreken over normen en waarden, zon-
der specifiek op de casus in te gaan’ en de rol van neutraliteit: ‘Het polarisatiemodel 
van Brandsma4 laat zien dat je zorgen deelt van de groep in het midden, geef geen 

4 Essentie van het model van Brandsma is dat er uitersten zijn in discussies, voor of tegens, maar dat 
het gaat om het doorbreken van tegenstellingen en het aanspreken van de grootste groep mensen die 
zich in het ‘redelijke’ midden bevinden. 
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vuur aan de  polarisatie’. Ook zegt een burgemeester: ‘Het bereiken van de stilzwij-
gende meerderheid’ en ‘Het ook bereiken van andere mensen die mogelijk de publieke 
opinie beïnvloeden’. Alternatieve manieren van communicatie zijn bijvoorbeeld ‘een 
interview aan een online krant, zorgt voor een groot bereik’ en ‘de lokale omroep, 
wordt veel bekeken, is een zeer goed media om te benutten’.

4.4.10 Geen taak van de burgemeester

Enkele burgemeesters hebben aangegeven dat ze het niet als hun taak zien om te rea-
geren op deze casus, onder andere omdat ze denken dat dit te ver gaat: ‘Dit is het begin 
van het einde. Er zijn ongetwijfeld veel meer sites waar mensen elkaar naar het leven 
staan. Maar ik zou wel offline reageren op de zelfmoord (contact met nabestaanden) 
en dat mogelijk aangrijpen voor een interventie’. Ook wordt aangegeven dat het meer 
iets is voor de lokale driehoek en de politie: ‘De burgemeester is niet de zedenmeester, 
maar zal dit wel bespreken in het wekelijks overleg met de politie. Hierbij het verzoek 
doen dit op te pakken en aandacht te geven. Tevens zou ik het onderwerp agenderen 
voor de driehoek’. Ten slotte wordt ook aangeven dat de maatschappij zelf aan zet is: 
‘Belangrijk is wel een zelfreinigend vermogen aan te spreken, maar direct mengen is 
niet mijn manier. Soms zou ik dat wel doen, maar dan ook als gewone inwoner’.

4.5 Wat als communicatie niet werkt?

In deze paragraaf wordt ingegaan op mogelijkheden voor burgemeesters als (online) 
communicatie niet heeft gewerkt bij de genoemde Facebookcasus. Burgemeesters kie-
zen vaak voor communicatie en een offline benadering, maar wat doen ze als dat niet 
werkt? Welke taak en rol zien burgemeesters dan voor henzelf en/of voor gemeenten? 
De interventies bestaan uit strafrechtelijke maatregelen (aangifte doen, online pagina 
verwijderen), het opleggen van een dwangsom (daar is discussie over) en voor het 
overige vooral uit samenwerking met andere partners of een andere interventie.

Uit de resultaten blijkt dat het contact met de lokale driehoek (63%) en het contact met 
andere partners (51%) door het grootste deel van de burgemeesters als mogelijke optie 
worden gezien wanneer communicatie niet werkt. Een kwart van de burgemeesters 
(26%) zou contact zoeken met Facebook om de pagina te kunnen verwijderen. De ove-
rige opties worden minder vaak gekozen als mogelijke interventie. Voor alle resulta-
ten zie tabel 31.
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Tabel 31 Welke interventies zetten burgemeesters in als communicatie niet werkt? 
(N=92)

Soort % JA

Ik neem contact op met de lokale driehoek 63

Ik neem contact op met andere partners 51

Ik vraag Facebook om de pagina te verwijderen 26

Ik leg een preventieve dwangsom op 14

Ik doen aangifte van belediging 13

Anders 12

Ik zet geen interventie in 5

Ik word beheerder van de Facebookpagina 1

4.5.1 Aangifte

Het strafrecht − Voor aangifte wordt vooral gekozen omdat het gedrag niet door 
de beugel kan: ‘Dit gedrag kan niet, dus aangifte’. Een andere overweging is dat als 
gevolg daarvan andere partners betrokken raken: ‘ Door aangifte te doen worden ook 
de partners politie en OM betrokken’. Een van de burgemeesters denkt dat de politie/
OM misschien wel middelen hebben: ‘De politie heeft wellicht wel de mogelijkheden 
om de Facebookpagina te laten stoppen, in ieder geval de beheerder aan te spreken 
en eventueel samen met OM te laten vervolgen’. Ook wordt verwezen naar het sym-
bolisch aangeven van grenzen: ‘Als onderdeel van het normerend optreden en als 
uiterst signaal naar deelnemers Facebook-pagina, dat deze uitingen niet kunnen’. Tot 
slot noemt een van de burgemeesters het ook als een laatste mogelijkheid: ‘Als blijkt 
dat interventies niet helpen, dan rest het strafrecht’.

4.5.2 Facebook vragen om pagina te verwijderen

Krachtig signaal afgeven − Contact zoeken met Facebook wordt gezien als een grens: 
‘Daarmee geef je wel een duidelijk signaal af’ en ‘Het is een normstellende interventie’. 
Een van de burgemeesters geeft aan dat het daarmee concreet kan worden: ‘Ook dit 
geeft een signaal af aan de maatschappij en biedt een concrete handhavingsmogelijk-
heid’ en ‘Laten merken dat mensen niet ongestoord hun gang kunnen gaan’.

Het werkt – Een van de burgemeesters blikt terug op een in zijn ogen geslaagde inter-
ventie waarbij hij Facebook vroeg een pagina te verwijderen: ‘Heb ik al eens met suc-
ces gedaan toen de beheerders van eerdergenoemde site te ver gingen. Resultaat is dat 
er weer een nieuwe site kwam maar ze wel opnieuw alle leden moesten werven (en 
ze weten dat ze gevolgd worden)’. Een van de andere collega’s noemt verwijderen als 
optie: ‘Als het te ver gaat en dat is in dit voorbeeld, vind ik dat er hoe dan ook moet 
worden ingegrepen. Als ik de beheerder van de pagina niet kan traceren of dwingen 
tot verwijdering, zou ik vervolgstappen nemen. Dat zou kunnen leiden tot het verzoek 
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om verwijdering van de pagina bij Facebook’. Tot slot geeft een burgemeester aan dat 
platforms zelf ook mogelijkheden bieden voor gebruikers: ‘Massaal aanmelden als 
‘beledigend’ werkt’.

4.5.3 Opleggen van een preventieve dwangsom

Het opleggen van een dwangsom zou een instrument zou kunnen zijn waarmee 
bestuurders inwoners kunnen dwingen bepaalde uitingen of oproepen waarvan 
openbare-ordeproblemen worden verwacht, te verwijderen. Meer specifieke aandacht 
en uitleg voor dit instrument is te vinden in het volgende hoofdstuk (5).

Helpt mogelijk om uitingen te voorkomen; verwijderen van uitingen − De pre-
ventieve dwangsom wordt aan de ene kant gezien als een grensstellende interventie 
(symboliek/signaal); aan de andere kant verwijzen burgemeesters ook naar de moge-
lijke effectiviteit van het instrument. Bijvoorbeeld richting de dader: ‘Het dwingt de 
dader tot stoppen’ en ‘Mogelijk werkt dit instrument en zorgt het ervoor dat de pagina 
wordt verwijderd’. Ook wordt gesproken van een ‘doeltreffend middel dat ik zelf in de 
hand heb’. Ten slotte wordt aangegeven dat het alleen nuttig zou zijn in het geval van 
‘een structureel karakter van beledigen’ en volgens een andere burgemeester wanneer 
‘het strafrecht niet tijdig ingezet kan worden’. Daarnaast spreekt de snelheid aan: ‘Ik 
denk dat het een snel middel is. Maar als je weet wie erachter zit, zou een stopgesprek 
met de politie voor de hand liggend zijn’.

4.5.4 Contact lokale driehoek

Strafrechtelijke vervolging mogelijk of niet? − Burgemeesters verwijzen naar con-
tact met de lokale driehoek om ‘te beoordelen of strafrechtelijk optreden zou kunnen 
helpen’, maar ook om ‘het strafrechtelijke traject te onderzoeken’. Meer concreet geeft 
een van de burgemeesters aan: ‘In de lokale driehoek zou ik bespreken of de ano-
nieme opruiers c.q. aanstichters kunnen worden gevonden en de strafbaarheid van 
hen bespreken’. Inhoudelijk geeft een burgemeester aan de behoefte te voelen om tot 
strafrechte vervolging over te gaan: ‘Het aanzetten tot haat en belediging dat zelfs tot 
zelfmoord kan leiden, moet opgespoord worden en strafrechtelijk worden aangepakt. 
Daders vinden en oppakken’.

Het bepalen van een gezamenlijke strategie/afstemming – Burgemeesters noemen 
onder andere de ‘kracht van de gezamenlijke aanpak’ en stellen vast hoe recht ingezet 
kan worden: ‘Om te overleggen welke maatregelen we kunnen inzetten: bestuurlijk en 
strafrechtelijk en van welke we denken dat die het meeste kans van slagen maakt’ en 
het samen kijken naar slimme oplossingen: ‘Samen kijken welke slimme interventies 
ingezet kunnen worden. Ongetwijfeld zitten er bekende namen tussen de leden van 
de pagina waarmee informeel contact opgenomen kan worden’. Het achterhalen wie 
achter de uitingen zit speelt daarin ook een rol: ‘ Meer zicht krijgen op wie er achter de 
berichten zit’ en ‘Hoe komen we offline bij de grootste raddraaiers, kunnen we offline 
de angel hieruit halen?’.
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4.5.5 Contact met andere partners

Zoeken naar expertise – Voor een deel zijn burgemeesters op zoek naar nieuwe part-
ners: ‘Zijn er anderen die iets kunnen doen?’ en ‘Ik weet niet welke partner, maar in 
ieder geval op zoek naar expertise (landelijk) met dit soort situaties’ en ‘Ik zou part-
ners zoeken die mogelijk meer invloed hebben en actie kunnen ondernemen’. Burge-
meesters noemen ook voorbeelden van wat ze samen willen doen samen met partners: 
‘Uitwisseling ideeën en suggesties’, ‘Inventariseren wie wat kan doen’ en ‘Mogelijk 
met andere partners, die hier meer ervaring mee hebben en/of zouden kunnen onder-
steunen om hulp en advies vragen’.

Andere maatschappelijke organisaties betrekken – Er worden ook concrete par-
tijen genoemd die kunnen bijdragen aan openbare-ordehandhaving. Burgemeesters 
noemen bijvoorbeeld maatschappelijke partijen: ‘Ik zou kijken welke maatschappe-
lijke organisaties (scholen, kerken, verenigingen e.d. in deze casus het meest geschikt 
zijn om het maatschappelijke debat over omgangsvormen mee vorm te geven.’ Onder 
andere ook vanwege het soort casus wordt gekeken naar maatschappelijke partners: 
‘Er is een zelfmoord gepleegd. Partners in zorg en maatschappelijk werk benaderen 
om een beeld te krijgen van de impact van deze site en de mensen die hiermee bezig 
zijn om een gezamenlijk handelingsperspectief te bespreken’. Een van de partijen die 
wordt genoemd zijn communicatie-experts: ‘communicatie-experts benaderen’, maar 
ook wordt genoemd: ‘Met collega’s hun ervaringen bespreken en adviezen ophalen 
en ook het NGB’. Een van de burgemeesters noemt influencers: Contact zoeken met 
andere influencers op de Facebook-site om te bespreken of zij normerend kunnen 
optreden op de site, resp. zich uitlaten’. Er zijn ook andere partners genoemd, zoals 
‘private ICT-partners’, het inzetten van een intern beleidsteam en: ‘Onderliggend pro-
bleem aanpakken en overlastgevende personen aanpakken. Tevens in gesprek met 
slachtoffers laten gaan’. Een andere burgemeester geeft aan juist ‘graag met ‘daders’ in 
een persoonlijk gesprek te komen’.

4.5.6 Anders, namelijk

Rol beheerders − Bij de optie ‘anders’ geven burgemeesters onder andere aan nog-
maals met beheerders in gesprek te willen: ‘De beheerder van de pagina kan aange-
ven dat overtredingen van de fatsoensnormen door hem worden verwijderd. Hij moet 
ze dan ook verwijderen. Niet omdat ik het wil, maar omdat hijzelf dat wil’. Maar in 
het voorbeeld functioneerde de beheerder niet. Vandaar mogelijk de volgende reacties 
van burgemeesters: ‘Ik nodig de beheerder uit voor een gesprek om samen te bekijken 
welke rol de beheerder nog kan spelen’ en ‘Ik vraag de beheerder betere moderatoren 
in te zetten’ en ‘de beheerder op zijn verantwoordelijkheid wijzen en op de gevolgen 
van zijn medium en hem in eerste instantie verzoeken om de reacties niet meer ano-
niem te laten plaatsen’.

74 Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?



4.6 Conclusie

Bijna twee derde (71%) van de burgemeesters voelt zich verantwoordelijk voor pre-
ventie van openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. 
Burgemeesters zijn niet bevoegd maar voelen zich dus wel verantwoordelijk. In dit 
hoofdstuk is gekeken hoe burgemeesters invulling willen geven aan die gevoelde 
verantwoordelijkheid en welke rol online communicatie speelt als interventie en de 
dilemma’s die ze daarbij ervaren. Samengevat hebben burgemeesters een voorkeur 
voor offline communicatie, zijn ze zoekende naar hun rol bij online communicatie en 
zoeken ze contact met de lokale driehoek en andere partners als communicatie niet 
het gewenste effect heeft.

Uit het hoofdstuk blijkt dat bijna alle burgemeesters voor hun ambt gebruikmaken 
van sociale media: in driekwart van de gevallen gaat het om Facebook en bij ongeveer 
de helft om Twitter. Uit de interviews met burgemeesters blijkt dat ze doelgericht kie-
zen voor communicatie via bepaalde platforms. Zo gebruiken ze Twitter vooral om de 
gemeente te promoten en de media te bereiken. Facebook wordt meer gebruikt voor 
het contact met de inwoners en het vervullen van de burgervaderrol. Doelen van het 
gebruik van sociale media zijn bekendheid van de gemeente, van de burgemeester en 
het delen van positieve berichten over zaken die in gemeente gebeuren. Ook het hand-
haven van openbare orde en veiligheid kan een communicatiedoel zijn, maar over 
het algemeen deelt men liever positieve berichten of zoekt men daarvoor persoonlijk 
contact, waarmee wordt gedoeld op face-to-face gesprekken.

In het hoofdstuk is ook gekeken naar manieren van online communiceren en opvattin-
gen van burgemeesters daarover. Ongeveer de helft van de burgemeesters wil op soci-
ale media in algemene bewoordingen aangeven hoe mensen met elkaar om kunnen 
gaan online. Dat kan omdat die media een groot online bereik hebben. Burgemeesters 
lijken normen over ‘hoe we met elkaar om moeten gaan’ vooral te communiceren op 
specifieke momenten zoals op Nieuwjaarsdag en op Bevrijdingsdag en minder vaak 
bij specifieke incidenten. Communiceren via sociale media biedt ook handelings-
perspectief na incidenten. Burgemeesters vragen zich wel af of inwoners zich aange-
sproken voelen bij oproepen van de burgemeester via Twitter of Facebook. Ongeveer 
een derde van hen denkt dat het online aanspreken van individuele inwoners nuttig 
is en volgens een kwart is het een goed idee is om zich te mengen in online discussies. 
Veelal wordt individueel online contact gebruikt om inwoners uit te nodigen voor een 
persoonlijk gesprek. Online gesprekken leiden in de ogen van burgemeesters vaak tot 
niets, onder andere omdat bij online berichten nuances moeilijker te maken zijn en het 
uit de anonimiteit halen als belangrijk gezien wordt.

Specifieke aandacht was er in dit hoofdstuk voor het actief online bestrijden van nep-
nieuws en het verwijderen van uitingen in het kader van de openbare orde en veilig-
heid. Bijna drie kwart van de burgemeesters (71%) onderstreept dat nepnieuws moet 
worden ontkracht. Uit de toelichting blijkt dat burgemeesters vinden dat het werkt, 
dat het hun taak en rol is en dat ze verwachten gezien te worden als een betrouw-
bare en gezaghebbende partij die goed kan communiceren over feitelijke informatie. 
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Communicatie via gemeentelijke accounts is daarbij volgens hen geschikter dan 
communicatie via persoonlijke accounts van burgemeesters. Dat heeft volgens hen 
te maken met de grotere neutraliteit die daarvan uitgaat en het minder persoonlijke 
karakter. Een reactie van de burgemeester zou de onrust groter kunnen maken door-
dat er meer discussie ontstaat.

Het belangrijkste dilemma is dan ook hoe je als burgemeester voorkomt dat je onder-
deel wordt van de discussie, maar tegelijkertijd wel de verantwoordelijkheid hebt om 
nepnieuws te corrigeren. Tips zijn onder andere heel zeker zijn van feiten, gedoseerd 
tegenwicht bieden en de waarheid vertellen zonder de informatie nepnieuws te noe-
men. Het verwijderen van uitingen kan op veel minder steun rekenen (36%). De meer-
waarde ervan zou volgens burgemeesters kunnen zitten in het aangeven van grenzen 
(signaal), maar ze zien vooral bezwaren van deze interventie. Met name de grond-
rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het voorkomen van censuur worden 
genoemd als bezwaar. Ook ziet men het strafrechtsysteem en het Openbaar Ministerie 
als meer voor de hand liggende partij om een dergelijke rol te vervullen. Alleen in het 
geval van serieuze gevaren voor de openbare orde en veiligheid zouden burgemees-
ters uitingen willen laten verwijderen, al verwachten ze dat ze die bevoegdheid niet 
hebben (en dat klopt). Ook zijn er twijfels over de effectiviteit van het verwijderen 
van berichten. Ze voelen meer voor het ontzenuwen, nuanceren of neutraliseren van 
berichtgeving of het aangaan van een persoonlijk gesprek op een fysieke locatie.

Daarnaast hebben burgemeesters vragen beantwoord over een casus waarbij de sfeer 
op een lokale Facebookpagina slecht te noemen is (veel scheldpartijen en dergelijke) 
en er zelfs een zelfdoding heeft plaatsgevonden. Uit de resultaten blijkt dat offline con-
tact en het geruststellen van slachtoffers en of aanstichters bij burgemeesters bij zo’n 
probleem vaak de voorkeur geniet boven online manieren om te communiceren (88%). 
De offline burgervader wordt boven de online burgervader gesteld. Online reageren 
wijst een vijfde van de burgemeesters af, onder andere doordat men verwacht dat het 
averechts werkt (olie op het vuur), er sprake is van een niet te dempen online put en 
dat er online geen sprake kan zijn van tweezijdige communicatie zoals dat offline wel 
kan. Ook ziet men liever een vorm van zelfregulering ontstaan, die burgemeesters of 
de gemeente eventueel kunnen ondersteunen. Er komen verschillende manieren van 
online communicatie aan bod: reageren via burgemeestersaccount (34%) en gemeente-
account (44%), reageren op de Facebookpagina (19%) en reageren via een vlog (18%). 
Burgemeesters zien online communicatie vooral als een manier om een grote groep 
mensen snel te bereiken; je bereikt direct de specifieke doelgroep. Gevolg zou kunnen 
zijn dat bepaalde mensen zich gesteund voelen (slachtoffers of anderen) en zelfcorrec-
tie wordt bevorderd. Daarbij wordt het gemeenteaccount als neutraal en minder per-
soonlijk gezien dan het burgemeestersaccount. Ook wordt verwezen naar een slimme 
combinatie van offline en online contact, bijvoorbeeld door het offline opzoeken van 
slachtoffers in de buurt en er daarna online naar te verwijzen. Een vlog heeft aantrek-
kingskracht door het persoonlijke karakter ervan. Een van de burgemeesters geeft aan 
dat een vlog een goede manier is om invulling te geven aan de online burgervaderrol 
rondom openbare orde- en veiligheidsvraagstukken.
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Wanneer communicatie niet werkt, geven burgemeesters aan voornamelijk hun toe-
vlucht te zoeken tot de lokale driehoek (63%) en te zoeken naar andere partners die 
kunnen ondersteunen (51%). Andere opties die worden onderschreven zijn het ver-
zoeken van Facebook om de pagina te verwijderen (26%), het doen van aangifte (13%) 
en het online opleggen van een last onder dwangsom (14%). Naast de normstelling 
die van deze interventies uitgaat, wordt verwacht dat ze zouden kunnen werken. De 
dwangsom lijkt aantrekkingskracht te hebben door de snelheid waarmee deze moge-
lijk opgelegd zou kunnen worden. In het volgende hoofdstuk zal dat specifieke instru-
ment centraal staan.
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5 Reflectie vanuit en op de praktijk

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk heeft tot doel resultaten uit dit onderzoek verder uit te diepen, door een 
reflectie op de praktijk en een reflectie uit de praktijk. Bij de reflectie op de praktijk 
wordt nader ingegaan op de preventieve last onder dwangsom als mogelijk instru-
ment (5.2) en op de dilemma’s die vanuit de praktijk naar voren komen over het online 
communiceren als burgemeester (5.3). Bij de reflectie uit de praktijk wordt ingegaan 
op de vraag of burgemeesters voldoende bevoegdheden of instrumenten hebben om 
openbare-ordevraagstukken waarbij internet een aanjagende rol speelt op te lossen.

5.2 Het online opleggen van de preventieve last onder dwangsom (en de 
praktijk)

5.2.1 De preventieve last onder dwangsom heeft aantrekkingskracht

Dit onderzoek gaat vooral over niet-juridische interventies, het vooronderzoek ‘Bur-
gemeesters in Cyberspace’ heeft immers laten zien dat dat er veel knelpunten zijn bij 
het online toepassen van burgemeestersbevoegdheden. Tegelijkertijd noemden bur-
gemeesters ook in dat onderzoek de optie van het opleggen van een last onder dwang-
som, en ook wetenschappers geven aan dat het een goed preventief middel is om de 
mensen die oproepen voor grote feesten en evenementen verspreiden aan te pakken 
en te laten stoppen met het verspreiden van hun boodschap via sociale media.1 Uit 
het huidige onderzoek blijkt dat 50% van de burgemeesters positief staat tegenover het 
opleggen van een dwangsom als er sprake is van een dreigende openbare-ordeversto-
ring. Wanneer communicatie niet werkt bij (dreigende) verstoringen, geeft 14% van 
de burgemeesters aan dat dat ze het opleggen van een preventieve dwangsom tegen 
uitingen als een mogelijke oplossing zien. De aantrekkingskracht van het instrument 
lijkt te zitten in snelheid, maar ook in de overtuiging dat het een effectief corrigerend 
instrument is. Effectief omdat het dwingt te stoppen met het online verspreiden van 
uitingen of oproepen waarvan men ordeverstoringen verwacht of omdat het helpt om 
voortzetten van dat gedrag te voorkomen. Aan de hand van een nadere  juridische 

1 https://www.ad.nl/binnenland/maak-duidelijk-dat-je-niet-in-buurt-van-project-x-kan-komen-dan-
neemt-animo-af~a84b4dc8//



analyse en resultaten uit een focusgroep onder gemeentelijke openbare-orde- en 
juridische experts wordt hierna ingegaan op de meerwaarde en vooral de juridische 
mogelijkheden voor het toepassen van een last onder dwangsom online.

5.2.2 Reflectie vanuit de praktijk (focusgroep)

Respondenten uit de focusgroep zijn van mening dat het lastig is om een preventieve 
last onder dwangsom op te leggen. Als voorbeeld is genoemd (context) dat iemand 
online dingen doet (of oproept) die bij bestuurders leiden tot een concrete vrees voor 
verstoring van de openbare orde. Naast praktische bezwaren worden er veel juridi-
sche bezwaren genoemd voor het online toepassen van deze bevoegdheid. De belang-
rijkste conclusies uit de focusgroep zijn hieronder weergegeven.

Praktische rompslomp − Er zitten praktische bezwaren aan het inzetten van een 
dwangsom. Je hebt vier brieven nodig en je moet een zienswijzeprocedure volgen. 
Ook kost het veel geld.

Geen overtreding − Er moet sprake zijn van een concrete overtreding van de wet: ‘ver-
storing van de openbare orde’ is een heel breed begrip: als je iemand een bevel geeft 
de openbare orde niet te verstoren, is het de vraag of mensen weten wat je daarmee 
bedoelt. Opruiing is in de wet duidelijker gedefinieerd, en biedt meer aanknopings-
punten. Opruiing in het Wetboek van Strafrecht (art 131) is: Hij die in het openbaar, 
mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig 
optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

Het is moeilijk om uit de semantiek te concluderen dat een bericht de openbare 
orde verstoort (bij bijvoorbeeld een oproep tot een feest). Een respondent noemt een 
casus waar een 16-jarige op snapchat het jaar 2017 wilde afsluiten met een project X in 
Clarendael. Op Snapchat riep hij op om alles in het winkelcentrum te slopen, sjaals te 
dragen en de politie aan te vallen. Dit is duidelijk een voorbeeld van een oproep tot 
openbare-ordeverstoring. Deze jongen is aangehouden wegens opruiing.

Vrijheid van meningsuiting − De gemeente kan iemand een bevel geven om oproep 
te verwijderen en als die persoon dat niet doet, een dwangsom opleggen. Maar dat 
raakt wel aan de vrijheid van meningsuiting. Als er geen strafbaar feit is, is dit zo’n 
bevel een beperking van de vrijheid van meningsuiting. Sommige uitingen zijn straf-
baar gesteld (zoals wraakporno), maar bij uitingen waarbij dat het niet het geval is, 
moeten er hele goede redenen zijn om daar als burgemeester op in te grijpen.

Dreigen met dwangsom of maatregelen in algemene zin – Je kunt als gemeente drei-
gen met een dwangsom, maar dat is slaan met een stok die je niet hebt, en is ethisch 
misschien ook niet verantwoord. Aan de andere kant zijn mensen die dreigingen 
plaatsen vaak niet zo goed op de hoogte van de regels. Daarom zou je wel met een 
dwangsom kunnen dreigen (bluffen), zodat mensen uit eigen beweging uitingen of 
oproepen terugtrekken of staken. Je kunt bijvoorbeeld tegen een online oproeper aan-
gegeven dat je maatregelen gaat nemen zonder het woord dwangsom te noemen. Het 
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is legitiem om mensen voor te houden wat de gevolgen van een oproep kunnen zijn. 
Vaak zien ze dan in wat er kan gebeuren en nemen ze de oproep terug. Niet iedereen 
heeft de kwade intentie, ze hebben vaker geen idee wat ze doen. Dreigen met een 
schade claim kan al voldoende zijn.

Daarnaast wordt genoemd dat mensen zich vaak al erg gesteund voelen wanneer 
de burgemeester met online oproepers in gesprek gaat en dat op die manier de angel 
uit het probleem gehaald wordt. Als waarschuwing wordt meegegeven dat de werk-
zaamheid van interventies contextafhankelijk is. In een grote stedelijke gemeente zou 
je in de ogen van de respondenten moeten uitkijken met dreigen: dan krijg je tegen-
wind en kritiek, onder andere omdat er veel juridische professionals in die gemeente-
raden zitten en je het snel weer terugkrijgt.

Klassieke toepassing van de dwangsom − De preventieve last onder dwangsom leent 
zich volgens respondenten wel voor een evenement binnen gemeente. Niet voor de 
oproep zelf, maar wel voor het evenement (bijvoorbeeld: let op, je hebt geen vergun-
ning). We hebben daar eerder in het rapport een aantal voorbeelden van gezien (zie 
hoofdstuk 3).

5.3 Het online opleggen van de preventieve last onder dwangsom (juridische 
analyse)

5.3.1 Inleiding

In het navolgende wordt ingegaan op de vraag in hoeverre burgemeesters het bestuurs-
rechtelijk sanctiemiddel van de last onder dwangsom kunnen aanwenden om online 
in te grijpen en uitlatingen te doen verwijderen, om zo verstoringen van de openbare 
orde te voorkomen.

Eerst worden kort de kenmerken en wettelijke eisen besproken die verbonden zijn 
aan het instrument van de last onder dwangsom, vervolgens komt het preventieve 
gebruik daarvan aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de aard van de dreigende 
overtreding en de relatie tot het openbare-orderecht. Tot slot wordt nog kort ingegaan 
op de vraag wie juridisch gezien als overtreder moet worden beschouwd bij het opleg-
gen van een last onder dwangsom en welke betekenis in dit verband toekomt aan de 
vrijheid van meningsuiting.

5.3.2 De last onder dwangsom

De last onder dwangsom is een bestuursrechtelijke herstelsanctie. Een herstelsanctie is 
een sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van 
een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een overtreding of tot het weg-
nemen of beperken van de gevolgen van een overtreding (art. 5:2 lid 1 sub b Algemene 
wet bestuursrecht (Awb)). De herstelsanctie is met andere woorden niet op bestraffing 
gericht, maar op herstel van de juridisch juiste situatie.
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De twee belangrijkste herstelsancties zijn de last onder dwangsom en de last onder 
bestuursdwang. De last onder bestuursdwang is een herstelsanctie die uit twee onder-
delen bestaat: a) een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en b) de 
bevoegdheid van een bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te 
leggen indien die last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd (zie art. 5:21 Awb). Het meest 
typerende van bestuursdwang zit in dat feitelijk handelen. De daaraan voorafgaande 
last – die vrijwel altijd vereist is – geldt als het sanctiebesluit.2 De last onder dwangsom 
is een herstelsanctie, die inhoudt: a) een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de 
overtreding, en b) de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of 
niet tijdig wordt uitgevoerd. De betaling van het geldbedrag hangt dus af van het al 
dan niet tijdig voldoen aan de opgelegde last.

Artikel 5:32 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder 
bestuursdwang op te leggen, er in beginsel voor kan kiezen om in plaats daarvan 
aan de overtreder een last onder dwangsom kan opleggen. Er is dus geen aparte 
bevoegdheidsgrondslag nodig voor het opleggen van een last onder dwangsom als 
een bestuursorgaan bevoegd is tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. 
Vandaar dat soms in de wet de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder 
bestuursdwang is opgelegd in gevallen waarin de last onder dwangsom meer voor 
de hand zou liggen.3 Het herstelkarakter van de last onder dwangsom (en van de 
last onder bestuursdwang) brengt mee dat het geen punitieve sanctie is, en ook niet 
als zodanig mag worden gebruikt. Doet een bestuursorgaan dat toch, dan maakt het 
misbruik van zijn bevoegdheid (détournement de pouvoir).

Vereist is steeds dat sprake is van een overtreding, waaronder de wet verstaat: een 
gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift 
(art. 5:1 lid 1 Awb). Er moet dus steeds sprake zijn van de concrete schending van 
een wettelijke bepaling. Is er geen wettelijk voorschrift geschonden, dan is er ook 
geen sprake van een overtreding; en is er geen overtreding, dan is het opleggen van 
een last onder bestuursdwang of dwangsom niet mogelijk, zo kan de systematiek 
worden samengevat. Aan het wettelijk voorschrift dat overtreden moet zijn, worden 
bovendien wel enige eisen gesteld. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat een 
voorschrift dat met behulp van een bestuurlijke sanctie wordt gehandhaafd voldoende 
duidelijk, voorzienbaar en kenbaar moet zijn.4 Uiteraard dient het daarnaast ook recht-
matig te zijn.

Voorts is vereist dat het bestuursorgaan dat de last onder bestuursdwang of dwang-
som wil op leggen daartoe ook bevoegd is verklaard. Artikel 5:4 Awb bepaalt dat 
voorafgaand aan de gedraging in kwestie bij of krachtens wettelijk voorschrift in de 

2 R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 
(2017), nr. 676.

3 R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, a.w., nr. 684.
4 Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 8; H.E. Bröring & K.J. de Graaf, Bestuursrecht (deel 1), 

Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 604.
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bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie moet zijn voorzien. Dit is 
een uitwerking van het legaliteitsvereiste.

‘Het fundamentele karakter van het legaliteitsbeginsel brengt mee dat nooit een (in hoofd-
stuk 5 Awb geregelde) sanctie mag worden opgelegd als daartoe geen expliciete bevoegd-
heid is opgenomen in de wet. Zelfs niet als met het handhavend optreden een zwaarwegend 
algemeen belang wordt nagestreefd.’5

De Algemene wet bestuursrecht geeft niet zelf antwoord op de vraag welk bestuurs-
orgaan in welke gevallen bevoegd is tot het opleggen van een last onder dwangsom; 
daarvoor moet in andere wetgeving worden gezocht. Voor dit onderzoek is vooral 
artikel 125 Gemeentewet van belang, in samenhang met artikel 5:32 Awb.

Artikel 125 Gemeentewet bepaalt dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het opleg-
gen van een last onder bestuursdwang (lid 1). De term ‘gemeentebestuur’ is een ver-
zamelbegrip waarmee diverse gemeentelijke bestuursorganen worden aangeduid (zie 
artikel 6 Gemwet). Het tweede lid van dit artikel geeft daarom vervolgens aan welk 
gemeentelijk bestuursorgaan in welke gevallen deze bevoegdheid uitoefent. In prin-
cipe is dat het college van B&W, tenzij het gaat om de handhaving van regels die 
de burgemeester uitvoert, want dan is de burgemeester (exclusief) bevoegd tot het 
opleggen van de last onder bestuursdwang (en tot het opleggen van een last onder 
dwangsom, art. 5:32 Awb).

Bij ‘regels die de burgemeester uitvoert’ is in de eerste plaats te denken aan de uit-
voering van verordeningen als bedoeld in artikel 174, derde lid, Gemeentewet. Ook 
kan worden gedacht aan andere bepalingen in de APV waarin de burgemeester een 
bevoegdheid krijgt toebedeeld. De zinsnede ‘regels die de burgemeester uitvoert’ 
is echter niet helemaal geslaagd. Er zijn immers ook regels die zich rechtstreeks tot 
burgers richten (bijvoorbeeld verbodsbepalingen in de APV), waarvan strikt geno-
men dus niet gezegd kan worden dat zij door een bestuursorgaan worden uitgevoerd. 
Niettemin acht de rechter, volgens de literatuur, de burgemeester bevoegd om ver-
ordeningen uit te voeren ‘die de handhaving van de openbare orde in enge zin op 
straat betreffen, zoals verordeningen inzake gebiedsverboden en tippelverboden’.6 
Dat geldt dus ook als het bepalingen betreft die niet letterlijk door de burgemeester 
worden uitgevoerd, maar die wel heel direct op zijn terrein liggen omdat zij zien op 
het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare orde (daarover hierna meer, para-
graaf 4).

Gaat het om gedragsnormen die weliswaar de openbare orde betreffen maar waarbij de 
getroffen maatregelen niet zien op het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare 
orde, dan acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (in ieder geval) 
het college bevoegd om de last onder bestuursdwang op te leggen. Die zaak deed zich 

5 H.E. Bröring & K.J. de Graaf, a.w., p. 603.
6 M.A.D.W. de Jong, Artikelsgewijs commentaar bij artikel 125 Gemeentewet, aantekening 4 (derde lid), 

in S.A.J. Munneke e.a. (red.), De Gemeentewet en haar toepassing. Digitale uitgave, Deventer:  Kluwer.
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bijvoorbeeld voor in een casus waarin inbrekerswerktuigen waren aangetroffen in een 
busje, in strijd met een gedragsnorm uit de APV. Drie weken legde het college een last 
onder dwangsom op tot het voorkomen van herhaling van de overtreding (zie daar-
over hierna). De Afdeling achtte het college hiertoe bevoegd; het betrof geen exclu-
sieve bevoegdheid van de burgemeester.7 De vraag of daarmee een bevoegdheid van 
de burgemeester ook is uitgesloten, liet de Afdeling helaas (opnieuw) onbeantwoord.

Samengevat gelden dus de volgende eisen. De burgemeester is op grond van arti-
kel 125 Gemeentewet bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom als:
1. sprake is van overtreding van een specifiek wettelijk voorschrift (dat rechtmatig, 

voldoende duidelijk, voorzienbaar en kenbaar is);
2. dat voorschrift behoort tot de regels die door de burgemeester worden uitge-

voerd: de burgemeester is exclusief bevoegd als de last wordt gegeven om de 
openbare orde feitelijk te herstellen en bewaren;

3. de last onder dwangsom niet punitief, d.w.z. als bestraffing in de zin van leedtoe-
voeging, wordt ingezet.

5.3.3 De preventieve last onder dwangsom

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de last onder dwangsom gewoonlijk een 
bestuurlijke reactie is op een overtreding van een wettelijk voorschrift. Dat sugge-
reert dat de overtreding eerst moet zijn begaan voordat de last kan worden opgelegd. 
De wetgever heeft echter ook de mogelijkheid geopend om al door middel van een 
last onder dwangsom op te treden voordat de overtreding is begaan. Het zou immers 
vreemd zijn als een bestuursorgaan lijdzaam zou moeten afwachten totdat een drei-
gende overtreding (met soms ernstige gevolgen) zich voltrokken heeft, als het die 
overtreding (en daarmee die ernstige gevolgen) ook zou kunnen voorkomen. Preven-
tief optreden kan echter niet zomaar; er wordt dan immers ingegrepen in de vrijheid 
van burgers terwijl nog niet van een overtreding van wettelijke voorschriften sprake 
is. Er zijn daarom wel enige eisen aan dit preventieve optreden gekoppeld.8 De voor-
naamste daarvan is de eis dat in zo’n situatie de overtreding op korte termijn ‘klaarblij
kelijk dreigt’ (art. 5:7 Awb). Daarbij geldt dat als inderdaad een overtreding dreigt, de 
last preventief kan worden opgelegd.

Het afdwingen van de naleving van die last (bij bestuursdwang door het feitelijk handelen, 
bijvoorbeeld door het daadwerkelijk dichttimmeren van een pand) komt in principe pas in 
beeld ‘als met het plegen van de overtreding een eerste begin is gemaakt, of zodra redelij-
kerwijs geen andere gevolgtrekking meer mogelijk is dan dat zonder het ingrijpen van het 
bestuursorgaan een overtreding zal plaatsvinden’.9 Alleen bij overtredingen van ernstige 
aard, die ernstige schade zullen veroorzaken, is het denkbaar dat het is toegestaan om al 

7 Zie ABRvS 25 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019: 3274.
8 Zie over dit onderwerp: A.P. Altena, ‘Preventieve handhaving; de preventieve herstelsanctie en de 

herstelsanctie tot het voorkomen van herhaling’, Gst. 2018/121. 
9 H.E. Bröring & K.J. de Graaf, a.w., p. 634, met verdere verwijzing naar wetsgeschiedenis en recht-

spraak.
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voor de aanvang van die overtreding ook de genoemde feitelijke maatregelen te treffen om 
die overtreding te verhinderen.10

Wanneer is een overtreding ‘klaarblijkelijk dreigend’, wanneer is met andere woorden 
voldaan aan dit zogeheten klaarblijkelijkheidscriterium? Vereist is daarvoor dat ‘met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat de overtreding zal plaatsvinden 
en die overtreding in het besluit kan worden omschreven met die mate van duide-
lijkheid die uit een oogpunt van rechtszekerheid is vereist’.11 Dat is een hoge drempel 
waaraan niet snel zal zijn voldaan, iets wat gelet op het ingrijpende karakter van deze 
sanctie ook te rechtvaardigen is.

Dit klaarblijkelijkheidscriterium geldt overigens alleen bij dreigende overtredingen 
die voor het eerst plaatsvinden. Dreigt herhaling van een al eerder begane overtreding, 
dan is niet de preventieve last onder dwangsom aan de orde, maar een reguliere last 
onder dwangsom. In de wettelijke definitie van herstelsancties (art 5:2. lid 1 sub b 
Awb) staat immers dat de herstelsanctie niet alleen kan strekken tot het geheel of 
gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, maar ook kan strekken 
tot het voorkomen van herhaling van een overtreding.

Het onderscheid is van belang omdat het bestuursorgaan bij het opleggen van een 
(reguliere) last onder dwangsom wegens herhaling van een eerdere overtreding niet 
hoeft aan te tonen dat die herhaling ook daadwerkelijk of klaarblijkelijk dreigt.12 Uit 
de jurisprudentie blijkt dat het voldoende is om vast te stellen 1) dat de overtreding 
eerder heeft plaatsgevonden en 2) herhaalbaar is.13 De bewijslast voor het opleggen 
van een preventieve last onder dwangsom is dus veel zwaarder dan de bewijslast 
voor het opleggen van een reguliere last onder dwangsom wegens herhaling van de 
overtreding.

Wel moet uiteraard ook dan aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil een regu-
liere last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling mogen worden opgelegd. 
Belangrijk is vooral dat sprake is van een identieke eerdere overtreding (het herha-
lingscriterium). Daarvoor zijn verschillende omstandigheden bepalend, zoals de aard 
van de overtreding, de mate van overeenkomst in feitelijke omstandigheden en het 
tijdsverloop sinds de eerdere overtreding.14 Vereist is in dat verband dat het gaat om 
overtreding van hetzelfde wettelijke voorschrift met dezelfde strekking. Bovendien 

10 Idem, p. 634-535.
11 F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, De last onder dwangsom, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 25-26, 

met verwijzing naar wetsgeschiedenis en rechtspraak.
12 Zie echter het eerdergenoemde artikel van A.P. Altena, die de vraag stelt of de wetgever wel twee 

verschillende vormen van preventieve handhaving heeft beoogd en, dientengevolge, niet altijd het 
klaarblijkelijkheidscriterium van art. 5:7 Awb zou moeten worden toegepast. 

13 Het is niet aannemelijk dat een overtreding herhaalbaar is als het duidelijk een eenmalige gebeurte-
nis betrof of als bijvoorbeeld concrete maatregelen zijn getroffen om die herhaling te voorkomen. Zie 
F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, a.w., p. 27-28. 

14 F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, a.w., p. 27, onder verwijzing naar CBb 22 november 2012, 
ECLI:NL:CBB:2012:BY4236 (veetransportbedrijf).
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mag het tijdsverloop niet zodanig groot zijn dat niet meer van herhaling kan worden 
gesproken. Uiteraard hangt ook dat van de omstandigheden van het geval af.

Samengevat kan worden vastgesteld dat uit de jurisprudentie volgt dat voor een pre-
ventieve last onder dwangsom moet worden aangetoond dat een dreigende overtre-
ding van een wettelijk voorschrift zich:
a. voor het eerst voordoet;
b. klaarblijkelijk dreigt; is sprake van herhaling van een eerdere identieke overtre-

ding dan geldt dit klaarblijkelijkheidscriterium niet, maar moet wel een voldoende 
mate van overeenstemming met de eerdere overtreding worden aangetoond (het 
herhalingscriterium).

5.3.4 De aard van de overtreding en de handhaving van de openbare orde15

Zoals opgemerkt is het begaan van een overtreding (of de klaarblijkelijke dreiging of 
herhaalbaarheid daarvan) een vereiste om tot oplegging van een last onder dwang-
som te kunnen overgaan. Het gaat dan gewoonlijk om wettelijke voorschriften die 
zijn gesteld om een specifieke maatschappelijke activiteit goed te kunnen reguleren 
(bouwen, het in bedrijf hebben van een installatie, het doen van een aanvraag voor een 
specifieke vergunning of uitkering of subsidie, etc.). Het doel van de herstelsanctie is 
die activiteiten (weer) goed te laten verlopen, dat wil zeggen in overeenstemming met 
de geldende regels.

Handhaving van de openbare orde heeft een wat ander karakter. De openbare orde 
wordt weliswaar grotendeels vormgegeven door wettelijke voorschriften, maar bij de 
handhaving van de openbare orde waarvoor de burgemeester een specifieke verant-
woordelijkheid draagt, had de wetgever toch iets anders op het oog dan het eenvou-
digweg niet naleven van wettelijke voorschriften. Die specifiekere, beperkte opvatting 
is ook in de rechtspraak aanvaard. In de bekende Vuurwerkverbod Hilversum-uitspraak 
overwoog de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder verwijzing 
naar de wetsgeschiedenis, over de taak en bevoegdheden van de burgemeester ter 
handhaving van de openbare orde:

‘Volgens de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 172 van de Gemeentewet is de 
zorg voor de handhaving van de openbare orde exclusief aan de burgemeester opgedragen. 
De handhaving van de openbare orde bestaat uit het feitelijk herstellen en bewaren van de 
openbare orde (Kamerstukken II 1985/86, 19 403, nr. 3, p. 49). De handhaving van de openbare 
orde wordt beschouwd als de zorg voor de naleving van regels, bij niet naleving waarvan 
de orde en rust in het openbare leven wordt verstoord. Deze regels kunnen zijn vervat in 
wetten in materiële zin, zoals de APV. De gemeenteraad komt de taak en bevoegdheid toe 
om met inachtneming van hogere regels, het gewenste niveau van orde en rust te bepa-
len en te beïnvloeden door middel van normstelling. De burgemeester heeft de exclusieve 
 verantwoordelijkheid toe te zien op de naleving van deze regels ten aanzien van de open-

15 Zie over dit onderwerp uitvoerig het proefschrift van L.D. Ruigrok, Onmiddellijke handhaving van de 
openbare orde (diss. Groningen), Den Haag: Boom juridisch, 2012.
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bare orde. Hij kan daarbij algemeen beleid voeren, waarbij wordt bepaald op welke wijze 
hij de handhaving gestalte wil geven, zoals de surveillance door de politie of een gericht 
preventiebeleid. Ook kan worden gedacht aan het daadwerkelijk optreden om overtreding 
van de desbetreffende regels te voorkomen of te beëindigen (Kamerstukken II 1988/89, 19 403, 
nr. 10, p. 88-89).16

Cruciaal is dat een verstoring van de openbare orde wordt opgevat als een niet- 
naleving van regels als gevolg waarvan de orde en rust in het openbare leven worden 
verstoord. Zie in dit verband ook het onderscheid dat in de onderstaande uitspraak 
wordt gemaakt tussen enerzijds de naleving van wettelijke bepalingen en anderzijds 
de (onmiddellijke) handhaving van de openbare orde:

‘Het verwijderen van teksten van een wegdek voordat een wielerronde zou starten, werd 
niet gedaan ter onmiddellijke handhaving van de openbare orde, maar ter handhaving van 
bepalingen uit de APV, zodat de kosten van spoedeisende bestuursdwang konden worden 
verhaald op de overtreder.’17

De burgemeester beschikt op basis van de Gemeentewet over een aantal specifieke 
bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde, zoals de lichte bevelsbevoegd-
heid (art. 172 lid 3 Gemw), het noodbevel (art. 175 Gemw) en de bevelsbevoegdheid 
ten aanzien van de uitoefening van het toezicht op de openbare samenkomsten en 
vermakelijkheden (art. 174 lid 2 Gemw).

In de praktijk is het soms lastig deze instrumenten te onderscheiden van de last onder 
bestuursdwang uit de Awb, zeker wanneer een gegeven bevel niet wordt nageleefd en 
vervolgens met feitelijke middelen wordt gehandhaafd. Materieel voldoet het optre-
den ter handhaving van de openbare orde soms aan de omschrijving uit artikel 5:21 
Awb. Omdat de wetgever de waarborgen van afdeling 5.3.1 Awb echter niet van toe-
passing wilde laten zijn op het optreden ter handhaving van de openbare orde dat 
geen uitstel kan dulden, heeft hij in artikel 5:23 Awb bepaald dat de afdeling over de 
last onder bestuursdwang niet van toepassing is op optreden ter onmiddellijke hand
having van de openbare orde.

Onmiddellijke handhaving van de openbare orde is door Brouwer in de context van 
het noodbevel als volgt omschreven:

‘De onmiddellijke ordebevoegdheden hebben als kenmerken dat ze direct inzetbaar zijn en 
een grote mate van discretionariteit in zich bergen. Het zijn bevoegdheden bedoeld om een 
actueel en concreet gevaar voor de openbare orde direct te beteugelen.18

16 ABRvS 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3342, r.o. 2.4 (Vuurwerkverbod Hilversum).
17 Tekst en commentaar Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:23 aantekening 2, met verwijzing naar ABRvS 

7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:785, AB 2018/204.
18 J.G. Brouwer in zijn noot bij Rb. Zwolle-Lelystad, 17 maart 2008, AB 2008/257. Ik laat hier in het mid-

den of instrumenten als zodanig een onmiddellijk karakter kunnen hebben, of dat het veeleer gaat 
om de wijze waarop die instrumenten in een concreet geval worden ingezet.
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Voor zover wettelijke voorschriften worden overtreden, bijvoorbeeld uit de APV, kan 
de burgemeester er ook voor kiezen om ter handhaving van de openbare orde niet zijn 
specifieke openbare-ordebevoegdheden in te zetten, maar in plaats daarvan een last 
onder bestuursdwang of een last onder dwangsom te geven, preventief of regulier, in 
het laatste geval al dan niet ter voorkoming van herhaling. Ook is het mogelijk een 
gegeven bevel ter handhaving van de openbare orde bij niet-naleving door middel van 
bestuursdwang tot uitvoering te brengen.

Samengevat is het dus niet uitgesloten dat een burgemeester gebruikmaakt van het 
opleggen van een last onder dwangsom ter (onmiddellijke) handhaving van de open-
bare orde, mits sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift dat ertoe 
leidt dat de orde en rust in het openbare leven worden verstoord. Gaat het om de 
onmiddellijke handhaving van de openbare orde, waarbij gedacht moet worden aan 
daadwerkelijk op dat moment ingrijpen, dan zijn op grond van artikel 5:23 Awb de 
waarborgen uit afdeling 5.3.1 niet van toepassing, terwijl bovendien de burgemeester 
in die gevallen exclusief bevoegd is. Betreft het wel de handhaving van de openbare 
orde maar ontbreekt dat onmiddellijke karakter, dan is artikel 5:23 wel aan de orde, 
mits een wettelijk voorschrift is overtreden. Voor zover de uitoefening van een open-
bare-ordebevoegdheid (zoals het geven van een bevel) op grond van de Gemeentewet 
dan als last in de zin van titel 5.3 Awb moet worden opgevat (wat zoals gezegd ver-
onderstelt dat een bestaand wettelijk voorschrift is overtreden), kan dat ertoe leiden 
dat de waarborgen uit de Awb van toepassing zijn. Dat geldt ook als de burgemeester 
ervoor kiest om in plaats van zijn specifieke openbare-ordebevoegdheden gebruik te 
maken van de last onder dwangsom of de last onder bestuursdwang. Ook dan zijn de 
in de vorige paragrafen genoemde voorwaarden en waarborgen van toepassing.

Voor inzet van de (preventieve) last onder dwangsom is vereist dat een voorafgaand 
wettelijk voorschrift is overtreden. Voor (preventieve) handhaving van de openbare 
orde is dit niet per se vereist. ‘Handhaving’ wordt in de wetsgeschiedenis omschreven 
als het ‘feitelijk herstellen en bewaren’ en kan in deze context ook worden omschre-
ven als de ‘daadwerkelijke zorg voor’ de openbare orde. Die terminologie is van 
Hennekens. Hennekens schrijft daarover:

‘Daaruit blijkt dat er geen norm behoeft te zijn ter handhaving waarvan opgetreden kan 
worden. Het komt de burgemeester toe om als sequeel van de onderhavige taak normen te 
scheppen, hetzij in de vorm van (nood)bevelen, hetzij als noodverordeningen. Deze nor-
men worden strafrechtelijk gesanctioneerd in respectievelijk art. 184 en 443 Sr.’19

Elders in hetzelfde artikel merkt Hennekens op:

‘De bevoegdheid van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde en als onder-
deel daarvan die tot generale preventie ter voorkoming van strafbare feiten reikt niet zover 
dat hij tegen individuele personen met dwangbevelen zou kunnen optreden louter ter 

19 H.Ph.J.A.M. Hennekens, ‘Preventieve handhaving van de openbare orde’, Gst. 2010/2, par 1.1. 
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 voorkoming van strafbare feiten. (…) De zorg voor het ordelijk van het gemeenschapsleven 
dient uitgangspunt en doelstelling van het handelen en nalaten van de burgemeester te zijn. 
Dit neemt niet weg dat tegen individuele personen met zulke bevelen kan worden opgetre-
den, doch uitsluitend omdat deze personen door hun handelen het ordelijk verloop van het 
gemeenschapsleven (op het punt staan te) verstoren.’20

Inzet van de burgemeesterlijke noodbevoegdheden (zoals de eerdergenoemde beve-
len) om verstoringen van de openbare orde te voorkomen, is dus niet zomaar moge-
lijk. Zoals bij de preventieve last onder dwangsom de overtreding klaarblijkelijk moet 
dreigen, geldt voor de preventieve inzet van deze noodbevoegdheden dat ernstige vrees 
moet bestaan voor het ontstaan van een ordeverstoring (zie bijvoorbeeld artikel 172 lid 
3 en 175 lid 1 Gemw).

5.3.5 De overtreder

Een centrale plaats in het bestuurlijk handhavingsrecht heeft het begrip ‘overtreder’. 
De overtreder is volgens artikel 5:1 Awb degene die een gedraging pleegt of mede-
pleegt die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. De 
wijze van formulering van de wettelijke bepaling is doorslaggevend voor beantwoor-
ding van de vraag of iemand kan worden aangemerkt als overtreder van een verbod.21 
In beginsel kan slechts de normadressaat van een wettelijk voorschrift overtreder 
zijn.22 Onder omstandigheden is het mogelijk om naast degene die een voorschrift 
feitelijk heeft overtreden ook een ‘functioneel dader’ als overtreder aan te merken, bij-
voorbeeld een leidinggevende of opdrachtgever van degene die daadwerkelijk feitelijk 
een voorschrift heeft overtreden.23

Vereist is dan volgens de jurisprudentie dat de onrechtmatige handeling a) binnen 
de beschikkingsmacht van de functioneel dader viel, bovendien moet hij b) de hande-
ling hebben aanvaard of over het algemeen plachten te aanvaarden.24

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen overtreder zijn, zo blijkt uit 
artikel 5:1 lid 3 Awb.

De last onder dwangsom wordt opgelegd aan de overtreder, zo volgt uit artikel 5:32 
lid 1 Awb. Daarmee is niet gezegd dat aan elke overtreder ook daadwerkelijk een 
last onder dwangsom kan worden opgelegd. Het is vaste jurisprudentie dat een last 
onder dwangsom uitsluitend kan worden opgelegd aan de overtreder die het feitelijk 
in zijn macht heeft de last uit te voeren, bijvoorbeeld door het ongedaan maken van de 
gevolgen van de overtreding.25 Onder ‘in zijn macht hebben’ moet worden verstaan: 

20 H.Ph.J.A.M. Hennekens, a.w., par 5.1.
21 H.E. Bröring & K.J. de Graaf, a.w., p. 596-597.
22 F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, a.w., p. 30.
23 H.E. Bröring & K.J. de Graaf, a.w., p. 598.
24 H.E. Bröring & K.J. de Graaf, a.w., p. 598.
25 F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, a.w., p. 44. Deze eis geldt niet zonder meer voor de last onder 

bestuursdwang, a.w., p. 29.
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feitelijk en juridisch in staat zijn om aan de last te voldoen, of geacht moeten worden 
dat te zijn.26

5.3.6 Vrijheid van meningsuiting

Ten slotte nog een enkel woord over de vrijheid van meningsuiting, nu het in de 
onderhavige casus (ten minste voor een deel) gaat om de mogelijkheid om met het 
opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom op te treden tegen oproepen en 
uitlatingen op internet.

Oproepen en uitlatingen worden beschermd door het grondrecht van de vrijheid 
van meningsuiting, ook als zij beledigend, of choquerend zijn (o.a. art. 7 Grondwet 
en art. 10 EVRM). Wil een bestuursorgaan inbreuk maken op die vrijheid, dan moet 
worden voldaan aan de eisen die de genoemde bepalingen daarvoor zelf formuleren.

Artikel 7 lid 1 Gw stelt een tweetal relevante eisen. In de eerste plaats mag geen verlof-
stelsel worden ingevoerd voor het doen van uitlatingen. Dit is het verbod van censuur; 
op dat verbod bestaan praktisch geen uitzonderingen. Voor zover het, op grond van 
het derde lid, gaat om andere middelen van verspreiding dan ‘de drukpers’, geldt een 
vergelijkbaar verbod van voorafgaand verlof vanwege de inhoud. In de tweede plaats 
geldt dat voor gedane uitlatingen eenieder door de wet verantwoordelijk kan worden 
gehouden (‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’). Dat betekent dat 
achteraf een eenmaal gedane uitlating als bijvoorbeeld strafbaar of onrechtmatig kan 
worden gekwalificeerd en dat degene aan wie die uitlating valt toe te rekenen, de 
juridische consequenties daarvan heeft te dragen. Daar waar het de uiting zelf betreft, 
is het echter slechts aan de wetgever in formele zin om dergelijke beperkingen aan te 
brengen. Decentrale overheden zijn daartoe dus niet bevoegd.

In de jurisprudentie is echter de zogeheten verspreidingsleer ontwikkeld, die – in aan-
vulling op de grondwettelijke bepaling − aan decentrale overheden meer ruimte geeft 
om zelf tot regulering over te gaan ten aanzien van de wijze van verspreiding (maar 
niet ten aanzien van de inhoud). Daarbij geldt als grens dat een zelfstandig middel 
van verspreiding niet volledig onmogelijk mag worden of volledig afhankelijk mag 
worden gesteld van een vergunning- of verlofstelsel.

Bovendien geldt nog een andere beperking: de burgemeester is, zoals alle gemeente-
lijke bestuursorganen, tenzij dat uitdrukkelijk wettelijk anders is bepaald, niet bevoegd 
om regulerend op te treden in de privésfeer van burgers. Hij moet zich dus beperken 
tot die zaken die de gemeentelijke huishouding betreffen. Het moet dan bovendien 
om zijn eigen gemeentelijke grondgebied gaan. De bevoegdheid van de burgemeester 
gaat op grond van deze binding aan het territorium van de gemeente niet zo ver dat 
hij daarmee de bevoegdheid krijgt om ook ‘achter de voordeur’ in andere gemeenten, 

26 F.R. Vermeer, F.W. Visser & A. Sibma, a.w., p. 44.
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of zelfs in het buitenland tot ingrijpen over te gaan, vooral niet als er grondrechten in 
het geding zijn.

Aanvullend aan artikel 7 Grondwet beschermt artikel 10 EVRM de vrijheid van 
meningsuiting. Dat artikel 10 EVRM beschermt niet alleen het verspreiden van infor-
matie, maar ook het recht om informatie te ontvangen. Het tweede lid van artikel 10 
formuleert de eisen waaraan een inbreuk op dit grondrecht moet voldoen, wil die 
inbreuk gerechtvaardigd zijn. In de eerste plaats moet de inbreuk bij wet zijn voorzien, 
waarmee wordt uitgedrukt dat de beperking voor burgers, kenbaar en begrijpelijk 
moet zijn (al dan niet met juridische bijstand). Burgers moeten hun rechtspositie op 
basis van de regeling min of meer kunnen bepalen. In de tweede plaats moet met de 
beperking van de vrijheid van meningsuiting een van de legitieme doelen gediend 
worden die in het tweede lid staan opgesomd. Te denken valt in de onderhavige casus 
aan het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, aan de bescherming 
van het belang van de openbare veiligheid en aan de bescherming van de rechten van 
anderen. In de derde plaats moet de aangebrachte beperking ‘noodzakelijk zijn in een 
democratische samenleving’. Gelet op het grote belang van de vrijheid van menings-
uiting voor een democratie worden daaraan in beginsel hoge eisen gesteld, al speelt 
de aard van de mededelingen daarbij wel een rol van betekenis. De eis dat de aange-
brachte beperking ‘noodzakelijk’ moet zijn, dwingt de burgemeester tot het doen van 
de proportionaliteitstoets, waarbij het belang van de inbreuk moet opwegen tegen het 
belang dat wordt gediend met de bescherming die van het grondrecht uitgaat. Voor 
de beperking moet een dringende maatschappelijke behoefte bestaan, die bovendien 
niet met lichtere middelen te beschermen is. Ten slotte moeten de argumenten die het 
bestuursorgaan voor de inbreuk aanvoert relevant en toereikend zijn.

Samengevat is de preventieve last onder dwangsom een ingewikkeld middel voor de 
bestrijding van online uitingen die raken aan de openbare orde. Er bestaan ernstige 
juridische bedenkingen tegen de inzet van een last onder dwangsom om uitingen van 
internet weg te laten halen. Dreigen met aangifte wegens opruiing (strafrecht) lijkt 
een begaanbare weg, althans voor de ernstige gevallen. Bezwaren tegen de inzet van 
de last onder dwangsom in dit soort gevallen zijn: a) dat gewoonlijk geen sprake zal 
zijn van overtreding van een wettelijk voorschrift, en b) dat als de burgemeester zelf 
zo’n wettelijk voorschrift via een bevel zou construeren, al snel sprake zal zijn van een 
niet gerechtvaardigde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting (art. 7 Grondwet). 
Bovendien c) is voor het preventief inzetten van de last onder dwangsom vereist dat 
de burgemeester aantoont dat de overtreding van het wettelijk voorschrift op korte 
termijn klaarblijkelijk dreigt, terwijl in de praktijk de effecten daarvoor veelal te on -
zeker zullen zijn. De ingewikkelde causaliteit tussen online oproepen en offline effec-
ten is ook beschreven in hoofdstuk 2 van ‘Burgemeesters in Cyberspace’ van Bantema 
et. al. 2018. Ten slotte kunnen, afhankelijk van de wijze waarop en de plaats waar de 
burgemeester wil ingrijpen, zich ook nog problemen voordoen rond de territoriale 
afbakening van zijn bevoegdheidssfeer. Dit alles leidt tot de conclusie dat inzet van de 
last onder dwangsom op juridische gronden een moeilijk begaanbare weg is.
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5.4 Zouden burgemeesters meer online moeten communiceren?

5.4.1 Dilemma’s bij communicatie

Uit dit onderzoek blijkt dat burgemeesters geen bevoegdheden online hebben, maar 
dat ze zich wel verantwoordelijk voelen voor de mogelijke ordeverstoringen waarbij 
internet een aanjagende rol speelt. Uit hoofdstuk 3 blijkt dat burgemeesters in veel 
gevallen geen ervaring hebben met online communiceren gericht op het voorkomen 
van openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. De voor-
keur gaat dan ook vaak uit naar offline communicatie, waarbij ze op locatie spreken 
met betrokkenen. De vraag is of het niet online communiceren vooral te wijten is aan 
te weinig kennis, of dat burgemeesters het wellicht juist vaak verstandig vinden om 
niet online te reageren. Om deze bevindingen in perspectief te plaatsen is een expert-
meeting gehouden met drie crisiscommunicatie-experts.

5.4.2 Uitkomsten expertmeeting

Uit het onderzoek blijkt dat burgemeesters een voorkeur hebben voor offline interven-
ties en offline communiceren. Ze zien naast mogelijkheden namelijk ook veel gevaren 
van online communicatie. Moeten ze meer online communiceren gaan of juist niet? 
De expertmeeting met crisiscommunicatie experts is gebruikt ter ondersteuning en 
duiding van de resultaten op het gebied van online communicatie. De experts bena-
drukken de kracht van online communicatie via Twitter. In de ogen van de experts zit 
heel journalistiek Nederland op dat socialemediaplatform en is daarom gemakkelijk 
de weg naar traditionele media te vinden. Burgemeesters bereiken daar niet per se 
de eigen gemeenschap of gemeente direct mee, maar wel indirect via de klassieke 
media die het oppikken. Veel volgers zijn niet altijd nodig voor dat gebruik van sociale 
media. Ook waarnemend burgemeesters (met weinig socialemediacontacten in hun 
waarnemende gemeente) kunnen op die manier gebruikmaken van sociale media als 
dat moet.

In de focusgroep wordt gesteld dat het bij het burgemeesterschap meestal niet gaat 
over bevoegdheden maar over vaardigheden. Dat vraagt om een adequate inschatting 
van de situatie, goed nadenken over het doel van de communicatie en ook over de 
vraag of de burgemeester wel de aangewezen persoon is om dat te doen. Een van de 
aspecten daarbij is de vraag of online reageren wel bij de functie van bestuurder past. 
Als een burgemeester nooit iets doet met online communicatie, vinden mensen het 
gek als hij of zij ineens heel actief is tijdens een crisis. Tegelijkertijd kan het ook niet zo 
zijn dat de burgemeester alleen maar positieve berichten plaatst. Als men als burge-
meester online is volgens de experts, dan is dat in goede en slechte tijden; dan moeten 
er niet alleen leuke dingen voorbij komen, maar moet de burgemeester zich ook in 
crisissituaties online laten zien. Als de burgmeester instapt met actief socialemedia-
gebruik, is er geen weg terug. Volgens experts heeft dat ook te maken authenticiteit en 
geloofwaardigheid.
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Reageren via internet en sociale media is niet zonder gevaren. Snel reageren is heel 
belangrijk (bijvoorbeeld binnen een uur), maar het komt volgens de communicatie- 
experts vaak voor dat online communicatie leidt tot het escaleren of voeden van onrust 
in plaats van de-escaleren. Voor een deel zou dat kunnen komen doordat informatie 
niet goed wordt geduid en online onrust vaak wordt overschat. Er zijn volgens de 
experts situaties en specifieke inwoners in gemeenten die de gemeente of de burge-
meester uit de kast proberen te lokken. Bij elk vraagstuk is het dan belangrijk om na te 
denken over de vraag in hoeverre er echt sprake is van een openbare-ordevraagstuk. 
Wanneer het gaat om ‘uit de kast lokken’ of mensen uit andere gemeenten (of troll- 
accounts) die onrust uitlokken, kun je wel als bestuurder laten weten waarom je niet 
reageert.27

Een groot deel van de online communicatie bestaat uit het analyseren en duiden van 
de sentimenten online. Een van de experts geeft aan dat een burgemeester zich nooit 
zou moeten beperken tot alleen reageren op online sentimenten bij crisissituaties. 
Online onrust is in veel gevallen een storm in een glas water. Ook zijn onrust en 
uitingen vaak afkomstig van buiten de gemeente, terwijl de eigen inwoners er niet 
mee bezig zijn.

Een van de redenen dat bestuurders reageren via sociale media is omdat ze denken 
dat inwoners dat verwachten. Volgens de experts wordt dat ook deels gevoed door wat 
zij noemen de ‘zichtbaarheidsillusie’. Met die illusie wordt bedoeld dat burgemeesters 
denken dat ze zichtbaar moeten zijn omdat burgers hun anders gaan verwijten dat ze 
onzichtbaar zijn. Wanneer er (online) veel emotie is zoals bij de casus in Assen rond 
een zedenzaak (met zelfs een dodelijk slachtoffer), is het verstandig om niet direct 
online te reageren. De burgemeester van Assen heeft in de ogen van de experts goed 
gehandeld door eerst naar de wijk te gaan, met mensen in gesprek te gaan en hen 
gerust te stellen en vervolgens online te laten zien dat hij dat heeft gedaan. Daarmee 
kunnen aspecten van offline en online communicatie krachtig worden gecombineerd.

Ook burgemeesters die weinig doen met online communicatie zouden op deze wijze 
via hun eigen of gemeenteaccount kunnen reageren. Een andere manier van reage-
ren zonder daar veel tekst voor te gebruiken is het ‘liken’ van berichten van bijvoor-
beeld andere instanties, zoals de politie, of van inwoners die men een hart onder de 
riem wil steken. Een andere manier waarop een burgemeester subtiel kan reageren 
is door ongeruste inwoners te steunen (ik deel de zorgen) of openlijk te waarderen. 
Bijvoorbeeld door aan te geven dat hij/zij zich gesteund voelt door de mensen die aan-
geven dat het wel een toontje lager mag op sociale media of dat hij/zij er op dezelfde 
manier instaat. Afhankelijk van de situatie zijn er ook veel gevallen denkbaar waarbij 
het beter is om een andere partij actie te laten ondernemen. Die andere partij kan bij-
voorbeeld de politie zijn of een maatschappelijke organisatie. Bij sommige doelgroe-
pen, die zich weinig van gezag aantrekken, zou het volgens de experts bijvoorbeeld 

27 Een trol is een persoon die berichten plaatst in een internetomgeving om voorspelbare emotionele 
reacties uit te lokken zoals woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen. 
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een krachtig signaal zijn als iemand met gezag binnen die club een statement zou 
maken naar aanleiding van een gesprek. Voor die doelgroep is dat de beste manier.

5.5 Burgemeesters geven aan voldoende bevoegdheden te hebben

5.5.1 Inleiding

Uit het onderzoek ‘Burgemeesters in Cyberspace’ blijkt dat burgemeesters heel ver-
schillend denken over uitbreiding van het bestaande bestuursrechtelijke instru-
mentarium. Een enkeling ziet er wel wat in maar het blijkt lastig om tot concrete 
instrumenten te komen. De representativiteit van dat verkennende onderzoek is ove-
rigens beperkt, er zijn namelijk slechts 14 burgemeesters geïnterviewd. Om meer zicht 
op opvattingen van burgemeesters te krijgen is ook in dit vervolgonderzoek gevraagd 
of burgemeesters vinden dat ze voldoende bevoegdheden en instrumenten hebben 
om openbare-ordeverstoringen waarbij internet een rol speelt te voorkomen.

5.5.2 Burgemeesters geven aan voldoende bevoegdheden te hebben

Uit de vragenlijst blijkt dat 68% van de burgemeesters aangeeft voldoende bevoegd-
heden of instrumenten te hebben om openbare-ordeverstoringen waarbij internet een 
aanjagende rol speelt, te voorkomen.28 Een deel van de burgemeesters die vinden dat 
ze niet voldoende bevoegdheden/instrumenten hebben om openbare-ordeverstorin-
gen te voorkomen, heeft daarop een toelichting gegeven in de vragenlijst.

De meeste van deze toelichtingen bevatten geen voorstellen voor nieuwe bevoegd-
heden, maar gaan over een gebrek aan handelingsperspectief, moeilijkheden rondom 
de grenzeloosheid van het internet en andere oplossingen, waarbij niet altijd de bur-
gemeester aan zet is. Zo wordt bijvoorbeeld verwezen naar andere partijen en met 
name ook de rol van socialemediaplatforms. Enkele van die antwoorden zullen hierna 
worden weergegeven. Ze gaan overwegend over de redenen dat burgemeesters geen 
bevoegdheden willen en in sommige gevallen over suggesties voor een uitbreiding of 
alternatieve wijzen van handhaving (zie tabel 32).

28 N=65 (uit een totaal van 95 burgemeesters). 
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Tabel 32 Suggesties en opmerkingen bij niet voldoende bevoegdheden of instrumenten 
online 

Soort N %

Offline toepassen 2 9

Eigen bevoegdheden 1 4

Alleen bij expliciete sanctiemogelijkheden 1 4

Grenzeloos 3 14

Handelingsperspectief 2 9

Beheerders/platform reguleren 3 14

Niet alles is te reguleren 1 4

Beleid op maat voor sociale media 1 4

Onontgonnen terrein/te vroeg 3 14

Andere partijen 3 14

Openbare orde online/APV-mogelijkheden 2 9

Totaal 22 100

Offline toepassen en het komt te vroeg/handelingsperspectief − Het gebrek aan 
handelingsperspectief komt duidelijk naar voren in enkele antwoorden: ‘Veel zaken 
zijn gericht op de offline wereld terwijl we nog geen weet hebben van veel mogelijk-
heden in de online wereld. Denk bijvoorbeeld aan een demonstratie van drones; vol-
gens mij staan we pas aan het begin. Tegelijkertijd moeten we vooral kijken hoe offline 
instrumenten toepasbaar zijn in de online wereld; waar blinde vlekken zitten, zullen 
aanvullende instrumenten moeten komen’. Ook wordt aangehaald dat het onduidelijk 
is hoe juridische instrumenten toegepast kunnen worden op online problemen en dat 
een gebrek aan jurisprudentie dat moeilijk maakt: ‘Alle jurisprudentie is gebaseerd op 
een offline wereld. Toepassing van bestaand instrumentarium in de online wereld is 
onontgonnen terrein. Terwijl de principes van off- en online niet anders zijn, is de toe-
passing van die principes nu niet in beeld’. Daarnaast wordt aangegeven dat onduide-
lijk is wat de rol van burgemeesters online is: ‘Er is nog onvoldoende duidelijk welke 
rol de burgemeester heeft in cyberspace en afhankelijk van die rol/verantwoordelijk-
heid zal het instrumentarium moeten worden bepaald’. Het blijkt niet alleen te gaan 
om juridische kennis maar ook om ethische vragen: ‘Met vrijheid van meningsuiting 
versus algemene normen van omgang mist het handelingskompas anders dan mijn 
eigen referentie. Ik zou behoefte hebben aan een sparringpartner die zowel juridisch 
als praktisch handelingsperspectief kan aanreiken’.

Grenzeloze karakter van cyberspace/andere partij – De grenzeloosheid van het inter-
net wordt genoemd als een belemmering voor handhaving in algemene zin: ‘Onze 
bevoegdheden zijn beperkt. Zeker online. Bovendien kan het overal in de wereld van-
daan komen, waar je überhaupt geen mogelijkheden hebt’. Een andere burgemeester 
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ziet aanvullende online bevoegdheden niet direct zitten: ‘Het is maar de vraag of een 
burgemeester meer bevoegdheden moet krijgen. Als een burgemeester meer bevoegd-
heden krijgt, zullen deze ook effectief moeten zijn. Daarnaast is het lastig bepalen 
waar online de gemeentegrenzen liggen’. Daarbij wordt ook verwezen naar inzicht in 
wat welke partij zou kunnen doen: ‘Het is een onontgonnen gebied, waarbij we goed 
moeten onderzoeken welke bevoegdheden bij welke partijen het beste thuishoren’. 
Een collega verwijst daarbij duidelijk naar het OM: ‘Ik wil voor het internet geen extra 
bevoegdheden, wel voor OM’.

Alleen bij expliciete handelingsmogelijkheden − Burgemeesters geven onder andere 
aan dat ze alleen bevoegdheden willen als ze er ook iets mee kunnen: ‘Sociale media 
zijn een ongrijpbaar fenomeen. Specifieke bevoegdheden voor burgemeesters dienen 
goed en sluitend geformuleerd te worden. Dus geen vage bevoegdheidstoedelingen 
zonder expliciete sanctiemogelijkheden’. Er wordt ook een alternatief specifiek gericht 
op nepnieuws: ‘Het is niet zo dat er geen mogelijkheden zijn. Immers, noodbevoegd-
heden kunnen ingezet worden, maar dat is wel een heel zwaar middel. Het zou een-
voudiger zijn als er een op maat gemaakt middel zou bestaan om op te treden tegen 
het misbruiken van sociale media voor opruiing en nepnieuws’.

Eigen bevoegdheden – Er wordt onder andere aangegeven waarom het nuttig zou zijn 
dat burgemeesters zelf online bevoegdheden hebben: ‘Er zijn te veel schakels. De bur-
gemeester mag een eigenstandige wettelijke bevoegdheid hebben. Wel na afloop com-
municeren richting bewoners.’ Een collega wil echt iets kunnen: ‘Doorzettingsmacht 
op het internet’. Daarnaast worden ook andere opties en behoeften genoemd: ‘Op 
internet hebben we een mogelijkheid nodig om oproepen tot daadwerkelijke orde-
verstoring te blokkeren; dat moet gedekt zijn door nationale wetgeving. Dan kan de 
burgemeester met huidige maatregelen al ver komen’ en een geluid van een burge-
meester die last heeft van anonieme berichten: ‘Het hoeft geen bevoegdheid van de 
burgemeester te zijn, maar het verbod voor alle landelijke media om berichten op 
hun fora te plaatsen onder valse namen en het uit de lucht halen van Facebook- en 
Twitteraccounts die niet te linken zijn aan personen zou al heel veel rust geven’.

Online ruimte? − Tot slot wordt verwezen naar de vertaalslag van de reële openbare 
orde naar een virtuele of online openbare orde: ‘Dat online ook gezien kan worden als 
Openbare Ruimte’ en ‘APV-mogelijkheden over online’. 29

5.6 Conclusie

In dit hoofdstuk kwamen drie thema’s aan bod: de juridische houdbaarheid van het 
online toepassen van de (preventieve) last onder dwangsom, het duiden van de omgang 
van burgemeesters met online communicatie rondom  openbare-ordevraagstukken 

29 Voor meer discussie hierover: W. Bantema (2020). De lokale Facebookpagina als café: een discussie 
over het bestaan van publieke plaatsen op het internet en de regulering daarvan. Bestuurswetenschap-
pen. 2020-2.
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waarbij internet een aanjagende rol speelt en de mening van burgemeesters over hun 
huidige gereedschapskist (inclusief communicatie en bevoegdheden) om te kunnen 
handhaven bij de vraagstukken waar dit onderzoek over gaat.

In dit hoofdstuk is teruggekomen op de preventieve last onder dwangsom als middel 
om openbare-ordeproblemen waarbij internet een jagende rol speelt, en met name het 
mobiliserende effect ervan, te kunnen voorkomen door vroegtijdig in te grijpen met 
deze bevoegdheid. Eerder in dit rapport is naar voren gekomen dat de helft van de 
burgemeesters wel iets ziet in een online toepassing van het instrument. Vooral de 
snelheid en het aangeven van grenzen werden daarbij genoemd. Vanuit de focusgroep 
met praktijkmensen kwam naar voren dat de meerwaarde van de preventieve last 
onder dwangsom juist beperkt is, onder andere doordat het daadwerkelijk opleggen 
veel rompslomp met zich meebrengt in de praktijk. Ook zagen zij duidelijke juridi-
sche obstakels. Zo werd verwezen naar de vrijheid van meningsuiting en het feit dat 
er sprake moet zijn van een overtreding voordat een dwangsom opgelegd kan wor-
den. Het strafrecht (opruiing) wordt als een meer logische route gezien. De juridische 
analyse voegt daar nog aan toe dat voor het preventief opleggen van een last onder 
dwangsom aangetoond moet worden dat klaarblijkelijk een overtreding van een wet-
telijk voorschrift op korte termijn dreigt, terwijl in de praktijk de effecten daarvoor 
veelal te onzeker zijn. Daarin speelt mee dat het internet relatief jong is en effecten van 
oproepen moeilijk te voorspellen zijn. Aanvullend wordt ook aangegeven dat afhan-
kelijk van de plaats en de wijze waarop burgemeesters ingrijpen, zich ook problemen 
kunnen voordoen rond de territoriale afbakening van bevoegdheden. De bevoegd-
heden van de burgemeesters zijn soms moeilijk verenigbaar met het grensoverstij-
gende internet.

Naast de analyse van de preventieve last onder dwangsom is in dit hoofdstuk terug-
gegrepen op eerdere bevindingen over online communicatie. Samengevat hebben 
burgemeesters in dit onderzoek weinig ervaring met online communicatie en online 
interventies en zijn ze daar ook terughoudend in, met name omdat ze vrezen dat het 
averechts kan werken. Op basis van de discussie met crisiscommunicatie-experts kan 
gezegd worden dat de twijfels van burgemeesters over het nut van persoonlijke online 
communicatie gerechtvaardigd zijn. Online communiceren lijkt op balanceren op een 
dun koord, wat niet iedere bestuurder lukt en waarbij veel kansen zijn om te vallen. 
In de ogen van de experts draait het burgemeesterschap veel vaker om vaardig heden 
dan om bevoegdheden en dat geldt ook voor de omgang met het online domein. Als 
groot voordeel (vooral op Twitter) wordt het grote bereik en de grote zichtbaarheid 
van sociale media genoemd. Escalatie van zaken wordt echter als reëel gevaar gezien. 
Doordat de burgemeester reageert, kan een voorval ook opgeblazen worden. De kunst 
is volgens de experts om zorgvuldige afwegingen en analyses te maken per geval 
en een goede informatiebasis te hebben, waarbij burgemeesters niet genoegen moe-
ten nemen met uitsluitend een online sentimentenanalyse. Daarnaast wordt aange-
geven dat burgemeesters moeten communiceren op een manier die bij hen past, en 
dat ze online communicatie niet alleen voor positieve doeleinden moeten gebruiken. 
Wanneer burgemeesters bang zijn iets te groot of persoonlijk te maken maar wel een 
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signaal willen geven, kunnen ze er ook voor kiezen om berichten te ‘liken’ of berichten 
die ze onderschrijven verder te delen.

Burgemeesters zijn online niet bevoegd, maar voelen zich wel verantwoordelijk voor 
openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. De vraag is of 
ze meer bevoegdheden zouden moeten hebben voor de vraagstukken waar dit onder-
zoek over gaat. De meeste burgemeesters (68%) vinden dat ze momenteel voldoende 
bevoegdheden of instrumenten hebben om te handelen bij openbare-ordevraagstuk-
ken waarbij internet een aanjagende rol speelt. Uit de toelichting blijkt dat onder meer 
dat een deel van de burgemeesters wel online bevoegdheden wil hebben, maar vinden 
ze lastig om aan te geven wat er precies ontbreekt in hun gereedschapskist.
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6 Niet bevoegd, wel verantwoordelijk

6.1 Inleiding

Uit eerder onderzoek is gebleken dat burgemeesters niet juridisch bevoegd zijn of 
zichzelf bevoegd vinden om online in te grijpen (Bantema e.a., 2018). Uit het huidige 
onderzoek blijkt dat dat de meerderheid (71%) van de burgemeesters zich wél verant-
woordelijk voelt voor het tegengaan of voorkomen van openbare-ordeverstoringen 
waarbij internet een aanjagende rol speelt. Uit de actualiteit blijkt ook dat van burge-
meesters wordt verwacht dat ze adequate inschattingen kunnen maken van online 
signalen voor mogelijke openbare-ordeverstoringen.1 In dit onderzoek staat de wijze 
waarop burgemeesters invulling geven aan die verantwoordelijkheid en de interven-
ties die ze daarbij inzetten centraal. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: 
Welke (online) interventies worden door burgemeesters/gemeenten ingezet om casussen waar
bij internet een aanjagende rol speelt bij het verstoren van de openbare orde en veiligheid te 
handhaven en waarom?

De resultaten van het onderzoek zijn hoofdzakelijk gebaseerd op een online vragen-
lijst die onder burgemeesters is verspreid en op verkennende en doelgerichte inter-
views met deze doelgroep. Uit het onderzoek kwam naar voren dat burgemeesters 
terug houdend zijn met online communicatie. Om die resultaten en die interventie-
mogelijkheid te kunnen duiden heeft aanvullend een expertmeeting plaatsgevonden 
met crisiscommunicatie-experts. Naar aanleiding van resultaten uit de vragenlijst, 
waaruit bleek dat veel burgemeesters interesse hebben in het online opleggen van 
de last onder dwangsom, is een juridische analyse uitgevoerd op de preventieve last 
onder dwangsom. Daarnaast heeft er via een focusgroep een praktijkverkenning 
plaatsgevonden waarbij aandacht was voor het gemeentelijke perspectief op dat vlak. 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies (6.2), discussie (6.3), aanbevelingen (6.4), beperkin-
gen (6.5), suggesties voor vervolgonderzoek (6.6) en een slotwoord (6.7).

1 https://www.ad.nl/binnenland/online-was-allang-duidelijk-dit-protest-op-de-dam-wordt-groot~ 
abda9a79/



6.2 Conclusies

6.2.1 Burgemeesters hebben vooral ervaring met online aspecten van klassieke openbare 
orde

Uit dit onderzoek blijkt dat maatschappelijke spanningen ook online tot uiting komen. 
De meerderheid van de burgemeesters heeft ooit te maken gehad met een of meer 
casussen waarbij internet een aanjagende rol speelt bij verstoring van de openbare 
orde en veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties en tegendemonstraties 
die online worden aangekondigd, oproepen tot feesten (zoals Project X), problematiek 
rondom hooligans en klassieke openbare-ordethema’s zoals vluchtelingen (AZC) en 
problematiek rondom de opvang en huisvesting van zedendelinquenten in gemeen-
ten. De genoemde voorbeelden weerspiegelen de tijdgeest en laten herkenbare thema’s 
zien die online tot polarisatie leiden. Denk aan de zwartepietendiscussie, discussies 
over gemeentelijk beleid en spanningen tussen bevolkingsgroepen of tussen inwo-
ners die zich online kunnen uiten. In mindere mate gaven burgemeesters aan erva-
ring te hebben met openbare-verstoringen als gevolg van nepnieuws, effecten van 
treitervloggers of influencers, en met een verstoring van de dienstverlening als een 
gevolg van een hack. Dat laatste voorbeeld is een vreemde eend in de bijt (het betreft 
immers strafrecht), maar raakt duidelijk aan de openbare orde en veiligheid en kreeg 
veel media-aandacht in het afgelopen jaar. Dat 39% van de burgemeesters aangeeft 
dat zijzelf of andere gezagsdragers te maken hebben gehad met bedreiging, past in 
het beeld van andere cijfers op dit gebied, al zijn die niet specifiek gericht op online 
bedreigingen.2

6.2.2 Burgemeesters hebben een voorkeur voor offline interventies

In dit onderzoek is aan de hand van concrete casussen die burgemeesters beschrijven 
gevraagd welke interventies men wil inzetten. Die casussen zijn beschreven in hoofd-
stuk 2. Daaruit blijkt dat burgemeesters, ongeacht de casus, het liefst op een fysieke 
locatie in gesprek gaan met inwoners of partijen. Veelal achterhalen burgemeesters 
eerst wie er achter een online oproep zit. Soms worden dan individuen uitgenodigd 
of ontboden om op het gemeentehuis te komen voor een gesprek, in andere geval-
len wordt een (stop)gesprek met de politie geregeld. Daarin wordt soms gewezen op 
mogelijke aansprakelijkheid voor schade als men evenementen of oproepen doorgang 
laat vinden, of op de verplichting om een vergunning aan te vragen voor een eve-
nement (conform de APV) of het aanmelden van een demonstratie. In de APV staan 
spelregels over het aanmelden van demonstraties en er zijn mogelijkheden voor bur-
gemeesters om beperkingen of voorwaarden op te leggen, bijvoorbeeld om te zorgen 
dat de demonstratie vreedzaam verloopt (in geval van polarisatie en tegendemon-
straties). Dat demonstraties online worden aangekondigd, doet daaraan niet af. Het is 
niet voldoende als actievoerders een actie alleen online aankondigen, aanmelden bij 
de gemeente is verplicht zodat daar een inschatting van onder andere de openbare 

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28684-576.html
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orde en veiligheid gemaakt kan worden. Recentelijk is zelfs bekend geworden dat 
 burgemeesters de mogelijkheid hebben om niet aangemelde demonstraties te verbie-
den voordat ze zijn gestart.3

Ook zijn gevallen bekend waar de gemeente dreigde met sancties, bijvoorbeeld met 
het opleggen van een last onder dwangsom voor een organisatie die opriep tot een 
illegaal evenement. Zoals later in dit hoofdstuk zal blijken, is het onder andere van-
wege de vrijheid van meningsuiting onwaarschijnlijk dat een dwangsom daadwer-
kelijk opgelegd kan worden om een online oproep te voorkomen, te beëindigen of 
om een dwangsom op te leggen bij herhaalde overtreding. Het voorgaande laat wel 
zien dat er indirect gebruik wordt gemaakt van de huidige bevoegdheden. Een ander 
voorbeeld van gebruik van de last onder dwangsom dat ons werd aangereikt, betrof 
het verbieden van aanwezigheid op een specifieke locatie op een bepaald moment 
(de waarschuwing: ‘Ga er niet naartoe, er is geen feest’). Jeugd die toch naar het eve-
nement kwam, werd geregistreerd, ouders werden op de hoogte gesteld en er werd 
gewaarschuwd voor repercussies in het geval van herhaling (herhaalde overtreding). 
Een vergelijkbaar geval vond plaats met een illegale straatrace, waar de gemeente de 
initiatiefnemers waarschuwde, mededeelde dat de veiligheid niet gegarandeerd kon 
worden en verwees naar mogelijke aansprakelijkheid indien het mis zou gaan. De 
initiatiefnemers toonden begrip maar er kwamen toch een aantal voertuigen op de 
afgesproken tijd en plek, waar de politie vervolgens de kentekens noteerde. Toen voor 
de tweede keer hetzelfde evenement werd aangekondigd, kregen alle eigenaren van 
de eerder geregistreerde voertuigen (kentekens) een last onder dwangsom opgelegd.

De toon van gesprekken met uiteenlopende oproepers en initiatiefnemers varieert 
van streng en repressief tot open en op consensus gericht. Er zijn een aantal gevallen 
naar voren gekomen waarbij alleen het zoeken van contact al voldoende bleek om 
openbare-ordegevolgen van de oproepen te voorkomen. Een voorbeeld van een puur 
fysieke interventie betrof het neerleggen van tijdelijke drempels waardoor een drei-
gende straatrace nooit van de grond kwam. Bij vrijwel alle genoemde casussen zijn de 
ingezette interventies volgens burgemeesters succesvol geweest. 4

Uit de interviews blijkt dat de interventies die ingezet kunnen worden door burge-
meesters contextafhankelijk zijn en maatwerk vereisen. Om te kijken hoe burgemees-
ters zouden omgaan met online interventies indien de situatie daarvoor aanleiding 
geeft, is hun in de vragenlijst een concrete casus voorgelegd. In de casus ging het 
over een lokale Facebookpagina waarop een groot deel van de inwoners van een fic-
tieve gemeente actief was en veel pesterijen tussen inwoners plaatsvonden. Er was 
zelfs sprake van een zelfdoding die mogelijk verband hield met de pesterijen op deze 
Facebookpagina. Aan de hand de casus moesten burgemeesters nadenken over de 
inzet van online interventies. De lokale casus was zo opgezet dat burgemeesters moei-
lijk konden afzien van ingrijpen op basis van het argument ‘internet gaat verder dan 

3 ECLI:NL:RVS:2020:1361.
4 Of dat ook daadwerkelijk zo is, kan niet worden vastgesteld, het betreft percepties en ervaringen van 

burgmeesters. 
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mijn gemeentegrenzen’5 of door te verwijzen naar de onbekendheid van de persoon 
die erachter zit. Uit de antwoorden op de vragen over de casus blijkt dat het merendeel 
van de burgemeesters (82%), ondanks de online aanleiding en specifieke omstandig-
heden, er vooral voor zou kiezen om de buurt in te trekken om offline met mensen in 
gesprek te gaan. De voorkeur voor offline interventies komt dus ook hier naar voren. 
Desalniettemin ziet 18 tot 44 procent van de burgemeesters online communicatie ook 
als een mogelijk succesvolle interventie bij de casus, afhankelijk het gekozen kanaal.

6.2.3 Burgemeesters zijn terughoudend met online communicatie als interventie

Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks de voorkeur van burgemeesters voor offline 
communicatie, ook online communicatie een belangrijke rol speelt of kan spelen in 
het voorkomen of de-escaleren van verstoringen waarbij internet een aanjagende rol 
speelt. Communicatie met inwoners kan online plaatsvinden, en dat gebeurt ook. 
Bijna de helft van de burgemeesters geeft aan dat ze ooit online een gesprek heb-
ben gevoerd met een individuele inwoner (48%). Dat kon zijn via persoonlijk contact 
met inwoners online, maar vaker nodigden gemeenten of burgemeesters inwoners 
die online onrust veroorzaken via online middelen uit voor een offline gesprek. Het 
contact werd dan online gelegd maar ging offline verder. Burgemeesters hebben dus 
een duidelijke voorkeur voor persoonlijk contact omdat ze denken hun boodschap 
dan beter over te kunnen brengen en mensen uit de anonimiteit te kunnen halen. 
Overigens geeft een kleiner deel (25%) aan dat het een goed idee is dat burgemeesters 
dergelijke gesprekken online aangaan.

Volgens de burgemeesters kan online communicatie leiden tot nieuwe discussies met 
oproepers of andere inwoners omdat de boodschap niet goed overkomt of verkeerd 
wordt begrepen. Er zijn ook weinig burgemeesters die het een goed idee vinden om 
met gezag te reageren in gepolariseerde discussies online (26% vindt dat een goed 
idee, 32% heeft het ooit gedaan). Burgemeesters willen voorkomen dat zij onderdeel 
van de discussie worden en hun neutraliteit verliezen.

Iets meer dan de helft van de burgemeesters vindt het wel een goed idee om in alge-
mene bewoordingen online te reageren, al dan niet op de online plek waar de oproep 
wordt gedaan (54% vindt dat een goed idee, 35% heeft het ooit gedaan). Dat doen ze 
bijvoorbeeld om slachtoffers van online narigheid een hart onder de riem te steken of 
om hun afkeuring uit te spreken over bepaalde zaken die de gemeente of inwoners 
aangaan. In veel gevallen doen ze dit, zoals aangegeven, het liefst in een fysieke set-
ting en niet online. Indien ze wel online doen, geven burgemeesters de voorkeur aan 
communicatie via het socialemedia-account van de gemeente en niet via hun persoon-
lijke sociale media (indien aanwezig). De belangrijkste redenen hiervoor zijn behoud 
van neutraliteit en van mogelijkheden tot opschaling. De online inzet van de burge-
meester wordt dan gezien als een ‘last resort’. Wel zijn voorbeelden van burgemeesters 
naar voren gekomen die online met een vlog een tegengeluid lieten horen. Voor dit 

5 Bantema e.a. 2018, p. 90-92.
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middel kozen ze om de boodschap zo persoonlijk mogelijk te maken en om een groot 
online publiek te kunnen bereiken of aanspreken. Ze gaven daarbij aan te verwachten 
dat videoboodschappen een groot effect hebben doordat ze dit medium maar beperkt 
gebruiken.

Een specifiek voorbeeld waarbij burgemeesters communicatie zouden kunnen inzet-
ten is nepnieuws. Burgemeesters zien bij het ontkrachten van nepnieuws een taak 
voor zichzelf weggelegd (71% vindt het een goed idee). Ongeveer een derde van de 
burgmeesters (36%) geeft aan ooit actief nepnieuws te hebben ontkracht. Uit toelich-
ting in de vragenlijst blijkt dat burgemeesters het niet altijd verstandig vinden om op 
de plek van het nepnieuws te reageren (bijvoorbeeld Twitter), en dat ze het beter vin-
den om een tegengeluid te laten horen zonder expliciet op het nepnieuws te reageren. 
In het geval van Facebookoproepen wordt ook verwezen naar de rol van beheerders 
en zelfregulering, bijvoorbeeld met een belangrijke rol voor inwoners in het tegen-
gaan van nepnieuws. Het grootste bezwaar of dilemma bij online reageren betreft de 
vraag of een reactie helpt om te de-escaleren of dat het juist wrijven in een olievlek is 
en het de zaak nog erger maakt.

Bij de Facebookcasus (zie 6.2.2) komen eerdergenoemde dilemma’s ook aan bod, maar 
is ook inzicht verkregen in de online kanalen die burgemeesters zouden kiezen om 
online te communiceren. Hun voorkeur gaat uit naar offline in gesprek gaan met 
inwoners uit de buurt. Als ze toch online communiceren, lijkt hun voorkeur uit te 
gaan naar communicatie via het burgemeestersaccount (34%) en het gemeenteaccount 
(44%). Reageren op de Facebookpagina waar de onrust ontstond (19%) en online reage-
ren via een vlog zien minder burgemeesters als een optie (18%).

Het bereik van online communicatie wordt als grootste kracht gezien. Reageren 
via het gemeente-account wordt als meer neutraal ervaren dan via het gebruik van 
de persoonlijke sociale media van de burgemeester. Reageren op de genoemde 
Facebookpagina heeft aantrekkingskracht doordat de betreffende doelgroep direct 
wordt bereikt (zowel potentiële slachtoffers als daders) en doordat zelfcorrectie vol-
gens burgemeesters wordt bevorderd. Een vlog wordt met name gekozen door het 
persoonlijke karakter ervan. De keuze tussen online en offline communicatie is niet 
zwart-wit. Burgemeesters wijzen op verschillende plekken op een slimme combinatie 
van offline en online contact met inwoners, bijvoorbeeld door bij een crisis offline 
slachtoffers op te zoeken en vervolgens online een bericht te plaatsen om te laten zien 
dat men ook online aanwezig is. De dilemma’s die burgemeesters ervaren bij online 
communicatie worden onderschreven door crisiscommunicatie-experts. Het is dus 
niet zonder meer verstandig om veel online te communiceren, maar tegelijkertijd wil-
len burgemeesters ook zichtbaar zijn en kun je met online communicatie veel doel-
groepen bedienen. In de ogen van de experts draait het burgemeesterschap niet om 
bevoegdheden maar veel vaker om vaardigheden, waar communicatie een belangrijk 
onderdeel van uitmaakt. De belangrijkste suggesties en tips die ze meegeven aan bur-
gemeesters komen bij de aanbevelingen in paragraaf 6.5 aan bod.
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6.2.4 De (preventieve) last onder dwangsom is niet online toepasbaar

In deze studie is vooral gekeken naar instrumenten en interventies die geen betrek-
king hebben op de bevoegdheden van de burgemeester. In navolging van Bantema 
e.a. 2018 is ook gekeken naar de mogelijke online inzet van de preventieve last onder 
dwangsom.6 Uit dit onderzoek is gebleken dat de helft van de burgemeesters positief 
staat tegenover de inzet van het instrument om openbare-ordeverstoringen waarbij 
internet een aanjagende rol speelt te voorkomen. Vooral de normstelling (grenzen stel-
len) en de snelheid waarmee zo’n last onder dwangsom opgelegd zou kunnen worden, 
spreken burgemeesters aan.

De conclusies uit de juridische analyse en praktijkverkenning (focusgroep met 
gemeenten) zijn in lijn met de conclusies van Bantema e.a. 2018. Dat wil zeggen dat 
de vrijheid van meningsuiting ook bij een preventieve last onder dwangsom een pro-
bleem is omdat direct wordt ingegrepen in de online uitingen van inwoners waarvan 
een mogelijk openbare-orde-effect wordt verwacht. Voor dat specifieke instrument is 
het tevens van belang dat een mogelijke overtreding van een wettelijk voorschrift op 
korte termijn klaarblijkelijk dreigt. De causaliteit en de relatie tussen online en uitin-
gen en openbare-ordeverstoringen is in veel gevallen niet duidelijk maar ook onzeker. 
Daar komt bij dat wanneer er geen sprake is van strafbare feiten, het onduidelijk is 
welke wettelijke voorschriften worden overtreden die om een herstelsanctie vragen. 
Vanuit de praktijk wordt daar nog aan toegevoegd dat er ook praktische obstakels 
zijn bij het uitvoeren van de dwangsom omdat het opleggen veel rompslomp met zich 
meebrengt in de vorm van lange procedures. Ook wordt nog verwezen naar de gren-
zeloosheid van het internet en het afgebakende territorium van de burgemeester, dat 
het opleggen van die sanctie zou bemoeilijken.

6.2.5 Burgemeesters hebben geen behoefte aan aanvullende bevoegdheden

Een laatste concluderend deel gaat over de vraag of burgemeesters behoefte hebben 
aan aanvullende bevoegdheden. Uit het onderzoek is gebleken dat twee derde van 
de burgemeesters aangeeft dat hun huidige instrumentarium, dat zowel niet-juridi-
sche interventiemogelijkheden als openbare-ordebevoegdheden bevat, voldoende is. 
Vanuit burgemeesters is de vraag naar nieuwe interventiemogelijkheden of bevoegd-
heden op het gebied van online aangejaagde ordeverstoringen dus niet groot, al blijkt 
uit de gegeven antwoorden dat zij nog altijd op zoek zijn naar hun rol online en han-
delingsperspectief aldaar.

Ondersteunend hieraan is in de vragenlijst ook aan burgemeesters gevraagd wat ze 
zouden doen in de genoemde Facebookcasus, waar door pesterijen aldaar een inwoner 
mogelijk zelfmoord heeft gepleegd. Het doel van deze vraag was om te kijken welke 
opties burgemeesters kiezen wanneer communicatie niet werkt (dat is aangegeven 
in de vragenlijst), omdat ze in veel gevallen sterk leunen op communicatie. Daaruit 

6 Artikel 5.32 jo. 5:7 Awb. 
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blijkt dat ze ook in dat geval een aanpak via de lokale driehoek (samenwerking poli-
tie en OM) en via andere partners verkiezen boven interventies via de burgemeester, 
zoals het opleggen van een preventieve last onder dwangsom (wat juridisch dus inge-
wikkeld blijkt) en het contact zoeken met Facebook om de oproep te verwijderen. De 
dwangsom is in dit onderzoek wel naar voren gekomen als instrument om mee af te 
schrikken (zonder deze echt op te leggen). Er is ook een voorbeeld naar voren geko-
men waarbij een burgemeester, vermoedelijk via een Notice-and-Take-Down of het 
OM, een Facebookbericht offline heeft kunnen halen om een Project X te voorkomen. 
Providers en platformen die alleen informatie doorgeven (zoals ook sociale media) 
kunnen gewezen worden en kennisnemen van (Notice) onrechtmatige gegevens of 
uitingen die in strijd zijn met hun eigen gebruikersvoorwaarden.7 Als dat klagen 
terecht is, moeten ze die gegevens ontoegankelijk maken (Take-Down). Bij ernstige 
schade als gevolg van die informatie moet dat zelfs gebeuren binnen 48 uur na ken-
nisname. Wanneer providers of platformen zich daar niks van aantrekken, kunnen ze 
strafrechtelijk vervolgd worden.8

Andere partijen die genoemd worden om bij te dragen aan de preventie van openbare- 
ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt, omvatten een breed scala 
aan partijen, variërend van maatschappelijke organisaties, tot wijkagenten en gemeen-
telijke ambtenaren. Ook wordt het ondersteunen van zelfcorrectie genoemd, bijvoor-
beeld door inwoners aan te moedigen om zelf de orde online te herstellen, of door in 
gesprek te gaan met de beheerder of de moderator van de betreffende Facebookpagina 
of website. Deze resultaten ondersteunen de beperkte behoefte aan het gebruik van 
de huidige openbare-ordebevoegdheden (ongeacht of het juridisch kan en of mag) 
en de voorkeur voor de strafrechtelijke aanpak of een aanpak via andere maatschap-
pelijke partijen en inwoners. De keuze voor de aanpak hangt volgens burgemeesters 
af van de specifieke (lokale) context, maar het is ook duidelijk dat burgemeesters in 
veel gevallen een rol voor andere partijen zien weggelegd bij het voorkomen van 
openbare-ordeverstoringen.

6.3 Discussie

6.3.1 Niet altijd nieuwe bevoegdheden nodig

Als er iets is wat dit onderzoek laat zien, is dat het, wanneer het openbare orde en vei-
ligheid betreft, ook wanneer het gaat om digitale aspecten ervan, niet altijd gaat over 
de inzet van burgemeestersbevoegdheden bij het voorkomen van verstoringen. Dat 
geldt zeker voor de online problematiek die in dit onderzoek is beschreven en waar-
voor burgemeesters- en andere gemeentelijke interventies zijn ingezet. Het merendeel 
van de burgemeesters geeft aan geen nieuwe bevoegdheden of instrumenten nodig 
te hebben voor het voorkomen van openbare-ordeverstoringen waarbij internet een 
aanjagende rol speelt. Uit de voorbeelden die ze noemen, blijkt dat ze op verschillende 

7 https://www.ictrecht.nl/kennis/factsheets/notice-en-takedown
8 Artikel 54a Wetboek van Strafrecht.
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manieren gebruikmaken van hun gezag als burgemeester en dat die aanpak in de 
meeste gevallen in hun ogen effectief te noemen is.

Toch is er meer mogelijk dan burgemeesters nu doen. Het succes van de genoemde 
aanpak van burgemeesters is gelegen in effectieve communicatie en het gebruik van 
hun gezag. Bij die communicatie leunen ze sterk op het achterhalen van de identiteit 
van online oproepers. Maar wat kunnen burgemeesters doen als ze niet weten wie 
erachter bepaalde oproepen zit of wanneer die uit het buitenland afkomstig zijn? De 
noodzaak tot online interventies en of communicatie wordt dan groter. Uit voorbeel-
den in dit onderzoek blijkt dat, mits op de juiste manier en toon, burgemeesters met 
hun woorden of beelden effect kunnen sorteren (‘er is geen feest’). Dat kunnen ze 
bijvoorbeeld doen door de publieke opinie te beïnvloeden, inwoners een hart onder de 
riem te steken of door als schadelijk gepercipieerde berichtgeving te ontzenuwen of 
te neutraliseren. Ook kan de burgemeester of de gemeente mogelijk meer dan nu het 
geval is, bijvoorbeeld socialemediaplatforms op hun verantwoordelijkheid wijzen op 
basis van gebruikersvoorwaarden (Notice-and-Take-Down, NTD) of beheerders van 
pagina’s aanspreken. Het is voor burgemeesters goed om te weten dat elke inwoner 
een NTD-verzoek kan doen: dat kan door een formulier in te vullen bij platforms of 
providers, maar soms ook door met klikjes op Facebook of Twitter te laten weten dat 
bepaalde content op hun platforms ongewenst is of in strijd met hun eigen gebruikers-
voorwaarden. Burgemeesters zijn mogelijk terughoudend omdat ze vinden dat het 
hun taak niet is om zich actief te bemoeien met uitingen van inwoners. Burgemeesters 
kunnen er ook voor kiezen om, als ze dat geschikter vinden vanuit hun rol, inwo-
ners aan te moedigen het heft in eigen hand te nemen (zelfregulering). Ook wan-
neer het gaat om de bestrijding van cybercrime kan de vraag gesteld worden wat 
de burgemeester met zijn huidige instrumentarium kan bereiken. Het verkrijgen van 
inzicht in de aard van de problematiek en de openbare-ordekant ervan verdient ook 
aanbeveling.

6.3.2 Uitlokken van jurisprudentie

Recentelijk gaan steeds vaker geluiden op tot het uitlokken van jurisprudentie voor 
het online toepassen van bevoegdheden. Begrijpelijk, omdat jurisprudentie schaars is 
op dit onderzoeksterrein en omdat het allicht moeilijk te accepteren is dat gemeenten 
en burgemeesters hun bevoegdheden niet direct kunnen toepassen in een belangrijk 
deel van het veiligheidsdomein: het deel dat zich online afspeelt. De jurisprudentie 
die wel aanwezig is, zouden alle gemeenten en burgemeesters moeten kennen. Uit 
de rechtszaken rondom de Blokkeerfriezen9 (sinterklaasfeest Dokkum) en Project X2 
Enschede10 blijkt dat online oproepen tot verstoringen, indien duidelijk opruiend en 
met concreet te verwachten of daadwerkelijk ervaren schade, niet onbestraft blijven. 
In beide zaken heeft strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden voor onder andere 
de personen die opriepen tot de verstoring. Met deze gerechtelijke uitspraken kun-
nen burgemeesters en gemeenten hun voordeel doen, door indien nodig inwoners 

9 ECLI:NL:GHARL:2019:9290.
10 ECLI:NL:RBOVE:2018:3656.
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die online opruiende of daaraan grenzende uitingen verspreiden, daar in een vroeg 
stadium op aan te spreken.

Uit dit onderzoek blijkt dat burgemeesters en/of de politie inwoners wijzen op hun 
verantwoordelijkheid en soms dreigen met het opleggen van sancties of wijzen op 
hun verantwoordelijkheid voor eventuele schade. Met name de Project X2-zaak uit 
Enschede kan gebruikt worden als voorbeeld van oproepen die uiteindelijk straf-
rechtelijk zijn vervolgd en waarbij de relatie tussen de oproep en fysieke gevolgen 
is bevestigd door de rechter. Het is daarbij wel van belang om, indien mogelijk, het 
goede gesprek voorop te stellen en pas daarna, indien nodig, op te schalen. Daarnaast 
verdient het aanbeveling om het dreigen met sancties die niet daadwerkelijk opgelegd 
kunnen worden voor online uitingen, te beperken. Wanneer bestuurders te frequent 
dreigen met sancties die ze niet waar kunnen maken, neemt mogelijk het vertrouwen 
van inwoners mogelijk af. Wanneer inwoners weinig vertrouwen hebben in lokale 
bestuurders, zou dat ook het effect van communicatieve interventies (op gezag van de 
burgemeesters) kunnen aantasten.

Uit het huidige onderzoek is gebleken (zie 6.2.4) dat de preventieve online dwang-
som om verschillende redenen niet online ingezet kan worden. Ondanks bevestiging 
in de juridische analyse en bevestiging vanuit gemeentelijke juristen blijft de roep 
om en de wens voor de online toepassing van bevoegdheden in een online wereld 
bestaan. Onlangs riep onder andere burgemeester Bats op tot het opleggen van een 
digitaal gebiedsverbod.11 Eerder zijn ook dergelijke geluiden opgegaan voor het opleg-
gen van een digitaal gebiedsverbod om haatpredikers aan te pakken.12 Er zijn duide-
lijk bestuurders die willen kijken in hoeverre hun huidige bevoegdheden ook online 
standhouden. Op basis van de analyse in dit onderzoek achten wij de kans niet groot 
dat de rechter akkoord gaat met bijvoorbeeld het opleggen van een digitaal gebieds-
verbod en het online opleggen van een preventieve last onder dwangsom. Dit werd in 
algemene zin eerder al aangetoond door Bantema e.a. 2018. Mochten bestuurders of 
gemeenten toch bereid zijn of een kans zien om een proefproces uit te lokken, dan zou 
het goed zijn om rekening te houden met vijf juridische bezwaren om een kans van sla-
gen te hebben en bestuurlijke dossiers zo goed mogelijk te onderbouwen. Hierna volgt 
een samenvatting van deze juridische knelpunten uit ‘Burgemeesters in cyberspace’.

Een eerste knelpunt betreft de mate waarin er een voldoende aangetoonde en directe 
samenhang is tussen online gedrag en offline verstoringen van de openbare orde. 
Enkele oproepen op Facebook zijn mogelijk niet voldoende, een oproep moet gedeeld 
worden met grote groepen mensen en er moeten dan ook nog de nodige mensen 
gehoor aan geven. Mogelijk speelt het expliciete karakter of de verwijzingen naar 
openbare orde bij dergelijke oproepen een rol bij het vaststellen van een verband tus-
sen de uitingen en de (te verwachten) offline ordeverstoring.

11 https://www.destentor.nl/steenwijkerland/burgemeesters-regio-zwolle-en-deventer- willen-zelf-
digitaal-ingrijpen-bij-cybercrime~a9808e70/

12 https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10380008/digitale-gebiedsverboden-moeten-den-haag-haat-
predikvrij-maken
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Een tweede knelpunt betreft de onzekerheid over de identiteit van de overtreder of 
‘oproeper’. De mensen die uiteindelijk de openbare-ordeverstoring begaan, zijn vaak 
andere mensen dan de mensen die oproepen op sociale media plaatsen of de mensen 
die deze oproepen delen. Het bestaan van zogenaamde troll-accounts maakt het nog 
complexer, wie is verantwoordelijk voor hun gedrag?

Een derde knelpunt betreft de territoriale afbakening van de bestuurlijke bevoegd heden 
van de burgemeester. De bevoegdheden van de burgemeester zijn, in ieder geval tot 
op heden, afgebakend binnen de grenzen van de gemeente, waarbij de gemeentegren-
zen absoluut zijn. Dit kan openbare-orde- en veiligheidsproblemen opleveren aange-
zien online oproepers zich buiten de grenzen van een specifieke gemeente kunnen 
bevinden en computerservers zelfs vaak buiten Nederland gevestigd zijn.

Een vierde knelpunt betreft de juridische beginselen van evenredigheid en subsidia-
riteit en de inachtneming van de relevante belangen. De basis van het Nederlandse 
rechtssysteem garandeert binnen bepaalde grenzen van de wet de vrijheid van bur-
gers. Er moet rekening worden gehouden met de vraag welk algemeen belang juri-
dische interventies rechtvaardigt en met de vraag naar de mogelijke schade die deze 
interventies kunnen toebrengen aan de individuele vrijheid.

Een vijfde knelpunt betreft de grondrechten. Online oproepen en gedrag in verband 
met verstoringen van de openbare orde en veiligheid kunnen altijd worden verdedigd 
door fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting, zoals verwoord in 
zowel artikel 7 van de Nederlandse Grondwet als artikel 10 van het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Wanneer Nederlandse burge-
meesters online ingrijpen met hun bestuurlijke bevoegdheden, kan dit dus de vrijheid 
van meningsuiting van burgers beperken en schenden.

Aanvullend bij deze analyse kunnen mogelijk lessen getrokken worden uit een ver-
kennend onderzoek naar de bestuursrechtelijke aanpak van kinderporno.13 Daaruit 
komen eveneens de locatie van de overtreder en de vrijheid van meningsuiting naar 
voren als knelpunten. Zolang geïdentificeerd kan worden welke natuurlijke persoon 
of rechtspersoon binnen de Nederlandse grenzen ergens verantwoordelijk voor is, 
biedt dat volgens het onderzoek mogelijk kansen voor bestuursrechtelijke hand-
having. Wanneer servers in het buitenland staan of partijen niet te identificeren zijn, 
biedt het bestuursrecht geen solaas. Uit de betreffende studie komt nog een andere 
interessante en complexe casus naar voren: ‘bulletproof hosting’. Het probleem bij 
‘bad hosters’ die criminele activiteiten faciliteren, is dat deze activiteiten niet toe te 
schrijven zijn aan één specifieke plek of partij en dat deze hosters voortdurend hun 
activiteiten naar andere legitieme hosters verhuizen. Wettelijk gezien zijn hostingbe-
drijven (die zaken als kinderporno huisvesten) niet verantwoordelijk voor wat er op 
hun servers staat. Wettelijk gezien is dat begrijpelijk omdat bij verantwoordelijkheid 

13 J. Steur e.a. (2019). Mogelijkheden voor het aanpakken van kinderporno op basis van bestuursrechtelijke hand-
having. Rijksoverheid. 
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en aansprakelijkheid toerekenen aan verhuurders van serverruimte censuur in de 
hand gewerkt wordt. De vrijheid van meningsuiting speelt daar dus ook een belang-
rijke rol.

Burgemeesters kunnen wel drugspanden sluiten, maar servers die schadelijke con-
tent verspreiden kunnen ze (nog) niet aanpakken. Een belangrijk verschil zit in de 
duidelijke relatie met openbare orde en veiligheid (in vergelijking met kinderporno) 
en de aanwezigheid van een wettelijke bepaling (artikel 13b Opiumwet). De casussen 
die in het huidige onderzoek naar voren komen, bevinden zich in een grijs gebied, in 
veel gevallen grenzen ze aan opruiing. Hoe verhoudt kinderporno zich tot opruiing? 
Beide delicten zijn strafbaar. Zodra er duidelijk sprake is van een overtreding van een 
wettelijk voorschrift, ligt het allicht meer voor de hand om onderzoek te doen naar 
bestuursrechtelijke bevoegdheden en mogelijkheden. Tegelijkertijd zal ook altijd naar 
de meerwaarde van bestuursrechtelijk ingrijpen als aanvulling op de strafrechtelijke 
aanpak gekeken moeten worden en moet er wel een duidelijke relatie met openbare 
orde en veiligheid zijn. Onderzoek en experimenten vanuit de praktijk kunnen hand 
in hand gaan bij dergelijke verkenningen. Tegelijkertijd, en niet onbelangrijk, wordt 
ook in het onderzoek van Steur e.a. benoemd dat zelfregulering in de meeste gevallen 
het meest effectief is.

6.4 Beperkingen

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op percepties van burgemeesters en op ge -
gevens van een vragenlijst die onder burgemeesters is uitgezet. Wanneer bijvoorbeeld 
een specifieke burgemeester aangeeft met bepaalde casussen geen ervaring te hebben, 
zegt dat niet noodzakelijkerwijs dat die casussen niet voorkomen in hun gemeente. 
Daarnaast hebben niet alle, maar wel een substantieel deel (24%) van burgemeesters 
meegedaan aan het onderzoek en kan er een vertekening hebben plaatsgevonden 
(representativiteit) doordat burgemeesters met bepaalde opvattingen over- of onder-
vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek.

Een vragenlijst is daarnaast een momentopname. De vragenlijst is in juni 2019 door 
burgemeesters ingevuld en de wereld ziet er, zoals we weten, een jaar later heel anders 
uit. Zo is de problematiek rondom corona niet in het onderzoek meegenomen, even-
min als de hack van Lochem en de Citrix-problematiek die plaatsvonden in het najaar 
van 2019. Het is mogelijk dat door de media-aandacht rondom de hack in Lochem de 
aandacht voor hacks en informatieveiligheid is toegenomen onder burgemeesters en 
dat zij bijvoorbeeld door de coronacrisis veel vaker dan normaal in aanraking zijn 
geweest met nepnieuws rondom de aanpak en bijvoorbeeld de genezing van het 
virus. Ook lijkt het erop dat meer burgemeesters dan normaal, ook noodgedwongen, 
hun toevlucht zoeken tot online communicatie met de inwoners van hun gemeenten, 
onder andere om hen streng toe te spreken of hen aan te moedigen zich aan de corona-
maatregelen te houden.
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6.5 Aanbevelingen

Ten aanzien van online communicatie zijn er een aantal tips van crisiscommunica-
tie-experts naar voren gekomen waar bestuurders hun voordeel mee kunnen doen. 
Een aantal daarvan betreffen de duiding van online signalen. Zo zouden burgemees-
ters in de ogen van experts er goed aan doen om niet genoegen te nemen met een ana-
lyse van sentimenten die zich beperkt tot online signalen. Online en offline zijn steeds 
meer met elkaar verweven, maar met name door inmenging van buitenaf en een 
onvolledig beeld verdient het aanbeveling om ook een duidelijk beeld te hebben van 
de offline situatie in de gemeente.14 In het verlengde daarvan is het goed om te onder-
zoeken in hoeverre de online onrust de eigen inwoners betreft of dat het voorbeeld 
wordt gevoed door inwoners van andere gemeenten of bijvoorbeeld nepaccounts. In 
dit onderzoek zijn een aantal voorbeelden naar voren gekomen waarbij burgemees-
ters de keuze maakten niet te reageren (interventie) omdat vooral mensen uit andere 
gemeenten of andere delen van het land zich druk maakten over vraagstukken over 
een casus binnen een andere dan hun eigen gemeente. Daarnaast verdient het aanbe-
veling om per vraagstuk te beoordelen of er een reële dreiging of relevantie is voor 
de openbare orde en veiligheid. Soms leidt online reageren op zichzelf al tot verdere 
escalatie en werkt dit als een soort selffulfilling prophecy. Die specifieke afweging moet 
zorgvuldig gemaakt worden per geval en afhankelijk van de context. In veel gevallen 
is niets doen het beste, al zal dat voor bestuurders tegenstrijdig voelen en moeilijk 
kunnen zijn. Mochten bestuurders ervoor kiezen om online te reageren, dan is er vaak 
geen weg terug. Wanneer een burgemeester online reageert, is verdere opschaling 
bovendien moeilijk.

Ook is nog een aantal algemene aanbevelingen over de inzet van online communicatie 
naar voren gekomen in de gesprekken met de crisiscommunicatie-experts. Als burge-
meesters snel de klassieke media willen bereiken, is gebruik van Twitter in hun ogen 
een geschikt middel. Voor burgemeesters die de risico’s van online communicatie wil-
len vermijden maar wel zichtbaar willen zijn, is het aan te bevelen om bijvoorbeeld 
offline bezoeken naar aanleiding van een crisis of online onrust te combineren met 
een kort online bericht of foto om aan andere inwoners te laten zien dat ze ter plekke 
waren. Volgens de crisiscommunicatie-experts hoeven echt niet alle burgemeesters 
vanaf morgen actief met online communicatie aan de slag te gaan. De keuze om dat 
wel of niet te doen hangt onder andere samen met de affiniteit die burgemeesters heb-
ben met een dergelijke wijze van communiceren. Wanneer online communicatie niet 
bij de persoon van de burgemeester past, is het volgens de crisiscommunicatie-experts 
verstandig om niet of er heel beperkt gebruik van te maken. Wanneer burgemeesters 
online niet overtuigend communiceren, kan dat ten koste gaan van hun geloofwaar-
digheid en de effectiviteit van hun communicatie. Uit het onderzoek zijn voorbeelden 
naar voren gekomen van burgemeesters die aangeven online communicatie uitslui-
tend te gebruiken voor positieve berichtgeving en communicatie. De crisiscommu-
nicatie-experts geven aan dat een dergelijke aanpak niet zonder gevaren is. Wanneer 

14 Een van de redenen betreft de afwezigheid van bepaalde groepen online en de onzichtbaarheid van 
andere groepen (jongeren die zich buiten het zicht van lokale overheden online begeven). 
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burgemeesters bijvoorbeeld veel zichtbaar zijn met positieve berichten online, kan het 
zijn dat inwoners wanneer zich een crisissituatie voordoet ook van een burgemees-
ter verwachten dat hij zich online laat zien. Volgens de crisiscommunicatie-experts 
schept online zichtbaarheid verwachtingen voor goede tijden én slechte tijden en moe-
ten burgemeesters daar rekening mee houden voordat ze de keuze maken voor een 
veelvuldige inzet van online communicatie.

6.6 Suggesties voor vervolgonderzoek

Het huidige onderzoek roept een aantal vragen op voor vervolgonderzoek. Enkele 
daarvan komen hierna aan bod.

Uit dit onderzoek en uit de actualiteit blijkt dat er nog altijd behoefte is aan bestuurs-
rechtelijke instrumenten waarmee burgemeesters en gemeenten meer invloed kunnen 
uitoefenen in de online wereld. De vraag daarbij is of de huidige bevoegdheden ook 
toepasbaar zijn in het digitale domein (oprekken) of dat er nieuwe bevoegdheden zou-
den moeten komen die beter aansluiten bij het digitale domein. Mogelijk zou vanuit 
het strafrecht, waar meer jurisprudentie en wetgeving is die vertaald is naar het digi-
tale domein, geleerd kunnen worden over de vertaling van huidige of ontwikkeling 
van nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden. Onderzoek onder rechters zou ook 
kunnen bijdragen aan inzicht in toepassing van bestuursrechtelijke bevoegdheden in 
het digitale domein. Een specifieke bevoegdheid (kandidaat voor een actieonderzoek) 
die op dit moment veel aandacht krijgt, is het digitale gebiedsverbod.

Een ander aspect dat naar voren kwam uit het onderzoek betreft het verwijderen van 
uitingen van inwoners. Uit dit onderzoek blijkt dat veel burgemeesters terughou-
dend zijn met het verwijderen van uitingen; ze hebben er ook weinig ervaring mee. 
Maakt onbekend in dit geval onbemind? De vraag is waarom burgemeesters daar een 
beperkte rol hebben. De vraag hoe socialemediaplatforms en providers omgaan met 
die klachten (Notice) is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hebben burgemeesters of 
gemeenten meer kans op een reactie (Take-Down) als gevolg van hun klachten dan 
inwoners van gemeenten? Daarnaast zou gekeken kunnen worden waarom NTD-
verzoeken worden gedaan (in welke zaken), op welke gronden dat gebeurt en welke 
verzoeken worden gehonoreerd of afgewezen. Tegelijkertijd kan het ook interessant 
zijn om te zien hoe vaak het OM een dwangbevel heeft ingezet (wanneer een provi-
der niet meewerkt) en dezelfde vragen te stellen die ook bij een NTD-procedure zijn 
gesteld.

Vanuit communicatie-oogpunt zou meer inzicht in effectieve online communicatie 
door bestuurders welkom zijn. Vanuit het huidige coronatijdperk kunnen over een 
aantal maanden mogelijk met terugwerkende kracht veel analyses gedaan worden 
van de wijze waarop bestuurders geprobeerd hebben inwoners via online commu-
nicatie te bereiken en van de effecten die ze daarmee sorteerden. Daarbij kan ook de 
vraag gesteld worden hoe je als bestuurder alle relevante doelgroepen bereikt en ook 
wat inwoners precies van bestuurders online verwachten in verschillende situaties. 
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Volgens de crisiscommunicatie-experts denken veel burgemeesters dat ze meer 
online zichtbaar moeten zijn en dat ze meer moeten reageren op berichtgeving in hun 
gemeente. Of inwoners dat daadwerkelijke verwachten van bestuurders is nog niet 
onderwerp van discussie geweest. Vanuit communicatie-oogpunt kan een burger-
onderzoek op dat gebied wenselijk zijn.

6.7 Slotwoord

Dit onderzoek begon met de vraag: ‘Welke (online) interventies worden door burge-
meesters/gemeenten ingezet om casussen waarbij internet een aanjagende rol speelt 
bij het verstoren van de openbare orde en veiligheid te handhaven en waarom? Uit 
het onderzoek blijkt dat burgemeesters, ondanks dat ze in juridische zin niet online 
bevoegd zijn, via communicatie en verwijzing naar bevoegdheden die ze hebben (en 
de APV) zichzelf goed in staat achten om invulling te geven aan de gevoelde ver-
antwoordelijkheid voor openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende 
rol speelt. Door actuele ontwikkelingen kan het zijn dat de discussie over de positie 
van de burgemeester online snel belangrijker zal worden de komende jaren. Door de 
coronacrisis zien bijvoorbeeld veel burgemeesters zich genoodzaakt om via online 
communicatie de inwoners van hun gemeente te bereiken, bijvoorbeeld door hen aan 
te moedigen zich aan de coronamaatregelen te houden. Ook zien verschillende burge-
meesters zich geconfronteerd met nepnieuws en maatschappelijke onrust rondom het 
virus. Doordat veel inwoners thuiswerken, kan de digitalisering van de samenleving 
als geheel ook in een stroomversnelling komen. Burgemeesters moeten voorbereid 
zijn op digitale dreigingen die dit met zich meebrengt. Een van de gevolgen die nu 
al zichtbaar is, is de toename van cybercrime. Criminelen zien hun kans schoon om 
meer digitale deuren te openen.15

Naar verwachting krijgen burgemeesters de komende jaren steeds vaker te maken 
met bestuurlijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van cybercrime, bestuurlijk 
handelen rondom een cybercrisis, veiligheidsvraagstukken rondom technologie in de 
stad en smart cities, de bestrijding van nepnieuws en ook de digitale veiligheid van 
evenementen. Uit recent onderzoek, waarbij via een aselecte steekproef is gekeken 
naar beleidsstukken van gemeenten, blijkt onder andere dat digitale veiligheid nog 
niet in alle gevallen is verankerd in gemeentelijk beleid.16 Zo blijkt onder andere dat 
slechts één geselecteerde gemeente aandacht heeft voor de gemeentelijke rol bij cyber-
crisis, één andere gemeente aandacht heeft voor bestuurlijke of bestuursrechtelijke 
maatregelen om de digitale veiligheid te vergroten en ook één gemeente aandacht 
heeft voor de digitale veiligheid van evenementen.

15 https://www.agconnect.nl/artikel/om-waarschuwt-voor-toename-cybercrime-tijdens-coronacrisis
16 W.Ph. Stol & W. Bantema. Stadbestuur en digitale veiligheid, een analyse van beleidsplannen. In: 

M. Malsch en J.W. Sap (red.), Orde en verwarring in de stad. Boom Criminologie (te verschijnen).
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Het is raadzaam om bij elk specifiek veiligheidsvraagstuk de vraag te stellen wat pre-
cies de taak is van de burgemeester en gemeente en hoe het Openbaar Ministerie 
(strafrecht) en de burgemeester/gemeente (bestuursrecht) elkaar kunnen versterken 
vanuit hun taak en positie. Maar één ding is zeker: burgemeesters hebben en houden 
online een rol op het gebied van veiligheid, of het nu met of zonder bevoegdheden is. 
Anno 2020 kan een burgemeester, ook politiek gezien, zich immers niet meer onttrek-
ken aan de lokale gevolgen van het online veiligheidsdomein.
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Bijlage 1 Interviewprotocol verkennende 
interviews

Wie zijn wij en wat gaan we doen

Allereerst bedankt dat u mee wilt werken met ons onderzoek. De Onderzoeksgroep 
Cybersafety (NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie) voert onderzoek uit 
naar het bestuurlijk handelingsrepertoire op cyberveiligheid in verband met orde-
handhaving. Door middel van dit interview willen we inventariseren welke interven-
ties er zijn tegen digitale dreigingen voor de openbare orde en veiligheid die ingezet 
kunnen worden door de gemeente. Aan de hand van deze informatie kunnen we 
in kaart brengen of en op welke manier interventies ingezet kunnen worden door 
gemeenten ter versterking van openbare orde en veiligheid. Wij voeren dit onderzoek 
uit in opdracht van het CCV en worden begeleid door het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, VNG en NGB. We voeren het onderzoek uit in samenwerking met de RUG.

Wat doen we met de informatie uit het interview

We schrijven een onderzoeksrapport en daarnaast wetenschappelijke artikelen. We 
zouden graag uw naam willen gebruiken in het eindrapport. Uiteraard kan uw input 
ook anoniem verwerkt worden. Gaat u akkoord dat uw naam in het eindrapport wordt 
opgenomen? Verder zullen we het interviewverslag naar u opsturen, zodat u de moge-
lijkheid heeft om de inhoud van commentaar te voorzien.

Opname

Vindt u het goed dat het gesprek wordt opgenomen? De opnames worden alleen 
gebruikt voor het uittypen van het gesprek en worden daarna gewist. Het opnemen 
zorgt ervoor dat het interview zonder onderbrekingen kan worden afgenomen en uit-
eindelijk sneller kan worden afgerond.

Verloop

Tijdens dit werkbezoek willen we graag de werkzaamheden van uw team observeren. 
Daarnaast willen we u vragen stellen over 1) digitale dreigingen, 2) mogelijke inter-



venties 3) In hoeverre deze interventies toereikend zijn 4) mogelijke knelpunten 5) de 
rolverdeling van de politie, de gemeenten en het OM

Introductievragen

1. Wat is uw functie? (indien niet duidelijk)
2. Kunt u meer vertellen over uw werkzaamheden?
3. In hoeverre heeft u te maken met digitale dreigingen?

Digitale dreigingen

We willen graag enkele vragen stellen over digitale dreigingen die een risico vormen voor de 
openbare orde en veiligheid. Met digitale dreigingen bedoelen we alle dreigende openbare orde
verstoringen waarbij gedragingen in cyberspace het startpunt zijn of een katalysator.

4. In hoeverre heeft u in uw werk te maken met digitale dreigingen die een risico 
vormen voor de openbare orde en veiligheid (OOV)?
a. Welke dreigingen zijn voorgekomen in uw vakgebied?
b. Heeft u online dreigingen gezien van: *Afhankelijk van functie geïnterviewde 

relevante dreigingen uitvragen.
i. Organiseren van feestjes (project X)
ii. Demonstraties (hooligans/blokkeerfriezen/gele hesjes)
iii. Treitervloggers (Ismael Ilgun)
iv. Dreigingen gericht tegen de politie (ferguson/Mitch Hendriquez/

uitlokkende filmpjes online van veroordeelden/verdachten)
v. Terugkeer zedendelinquenten
vi. Reacties op film (birdbox challenge)
vii. Gevolgen van een app (pokemon app)
viii. Ruzie tussen burgers online
ix. Sexting
x. Polarisatie (facebook groep opgericht door ouders tegen een 

schoolbezoek aan moskee, whatsapp buurtgroep waarin bewoners 
jacht maken op Polen)

5. Welke digitale dreigingen vormen volgens u een risico voor de openbare orde en 
veiligheid?

6. Wat zijn volgens u mogelijke gevolgen van deze digitale dreigingen?
a. Welke digitale dreiging is het grootst voor de OOV?
b. Welke digitale dreiging is het minst groot voor de OOV?

Mogelijke interventies

We willen u graag enkele vragen stellen over mogelijke interventies die de gemeente kan uitvoe
ren tegen digitale dreigingen in het kader van de OOV.
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7. Heeft u naar aanleiding van een digitale dreiging gehandeld in het kader van de 
OOV?

8. Wat heeft u gedaan? (voor alle mogelijke interventies uitvragen)
a. Heeft u hierbij samengewerkt met partijen? (politie, OM, social media, etc.)
b. Wat ging goed in deze samenwerking?
c. Wat kan beter?

9. Heeft u een interventie waar u goede ervaring mee heeft (best practices)?
10. Zijn er interventies die ingezet zouden kunnen worden tegen digitale dreigingen 

in het kader van de OOV? (die u nog niet heeft ingezet)
11. Ik wil u graag een casus voorleggen. Stel dat u te horen krijgt dat er online wordt 

opgeroepen voor een agressieve demonstratie in uw gemeente. Dit zou een 
bedreiging van de openbare orde en veiligheid zijn.
a. Zou een gemeente hier moeten ingrijpen?
b. Wat zou een gemeente hier tegen kunnen doen?
c. Wat zou u tegen deze digitale dreiging doen?

12. Ik wil u graag een andere casus voorleggen. Stel dat u te horen krijgt dat er online 
een facebookpagina is gemaakt waarin door ouders wordt opgeroepen om een 
bezoek aan moskee voor hun kinderen (basisscholieren) te weren. Dit zou een 
bedreiging van de openbare orde en veiligheid kunnen zijn.
a. Zou een gemeente hier moeten ingrijpen?
b. Wat zou een gemeente hier tegen kunnen doen?
c. Wat zou u tegen deze digitale dreiging doen?

13. Heeft u ooit gebruik gemaakt van de volgende interventies?
a. Zo ja, wat waren de effecten? Best practices? Knelpunten?
b. Zo nee, wat denkt u dat de effecten kunnen zijn? Zou dit toereiken kunnen 

zijn? Voor welke digitale dreiging?
i. Online reageren

– Laten merken dat de post gezien is door te ‘liken’
– Vraag stellen
– Humor

ii. Tegenvlog maken (tegen treitervloggers)
iii. Fake news ontkrachten
iv. In gesprek gaan met persoon in kwestie

– Hem/haar uit te nodigen
– Bij huis langs gaan

v. Meedoen aan whatsapp groep uit de buurt
vi. Anonieme melding laten maken door burger
vii. Notice and take down

– Social media sites
– Domeinhouder, registrars, SIDN

Afsluitende vragen en afronding

Is er volgens u een onderwerp of gedachte niet aan de orde gekomen die u nog graag 
zou willen delen?
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Bijlage 2 Respondentenlijst interviews

Respondenten verkennende interviews (N=6)
Burgemeester Gemeente Datum 

Wilma Delissen Peel en Maas 29-03-2019

Nol Kleingeld Waalwijk 04-04-2019

Astrid Nienhuis Heemstede 17-04-2019

Martijn Vroom Krimpen aan de IJssel 05-04-2019

Don Bijl Purmerend 24-04-2019

Ferd Crone Leeuwarden 20-06-2019

Respondenten doelgerichte interviews (N=13)
Burgemeester Gemeente Datum 

Yves de Boer Haaren 22-10-2019

Kees van Rooij Meijerijstad 24-10-2019

Raymond Vlecken Landgraaf 24-10-2019

Bert Wassink Terschelling 27-10-2019

Wim Hillenaar Katwijk 30-10-2019

Asje van Dijk Barneveld 04-11-2019

Eduard van Zuijlen Enkhuizen 04-11-2019

Gerrit-Jan Gorter Zeewolde 05-11-2019

Charlie Aptroot Zoetermeer 05-11-2019

Hans Romeyn Heilo 06-11-2019

Maarten Houben Nuenen 11-11-2019

Margo Mulder Goes 11-11-2019

Jan Franx Koggenland 20-11-2019





Bijlage 3 Uitnodigingsbrief vragenlijst 
(via e-mailadressen NGB)

Geachte burgemeester van gemeente X,

Als u dit jaar heeft meegedaan aan de Lochemconferenties, dan weet u dat we het 
daar uitgebreid hebben gehad over verstoringen van de openbare orde door ontwik-
kelingen op internet. Anders is het onderwerp mogelijk ook besproken in verband 
met de Veiligheidsregio of bent u in de dagelijkse praktijk met het thema in aanraking 
gekomen.

Een simpele oproep of discussie op internet kan al leiden tot verstoringen van de 
openbare orde. Denk bijvoorbeeld aan Project X in Haren of vergelijkbare evenemen-
ten elders in het land. Om het bestuurlijke handelingsperspectief van burgermees-
ters en gemeenten te vergroten is het van cruciaal belang dat er inzicht komt in de 
ervaringen en de opvattingen die u als burgemeester heeft op dit gebied en welke 
interventies u hierbij heeft ingezet of zou inzetten. Op die manier kan er van elkaar 
geleerd worden.

Omdat het NGB het belangrijk vindt om meer kennis op te doen op het gebied van 
online gedragingen met offline-effecten, willen wij u vragen om mee te doen aan een 
onderzoek van NHL Stenden. Dit onderzoek gaat over de ervaringen en opvattingen 
van u als burgemeester over openbare-ordeproblemen waarbij het internet een aanja-
gende rol speelt. Uw deelname bestaat uit het invullen van een online vragenlijst en 
duurt ongeveer 15-25 minuten. Het is een vervolg op het onderzoek ‘De burgemeester in 
Cyberspace’ dat vorig jaar verscheen bij Politie en Wetenschap.

Voor deelname klik op deze link: X
Noteer de volgende inlogcode: X

Uw bijdrage aan dit onderzoek is van grote maatschappelijke waarde! We hopen 
daarom van harte dat u wilt meewerken, ook wanneer u weinig ervaring heeft met 
internet en verwante openbare-ordevraagstukken.



Vanuit het NGB is Wouter  Jong betrokken bij het onderzoek, als klankbord en om 
opgedane lessen voor de beroepsgroep te borgen.

Met vriendelijke groeten, namens het onderzoeksteam,

Dr. Willem Bantema – NHL Stenden Hogeschool

Dit onderzoek is in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt uitgevoerd door 
NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. 
Daarnaast zijn de G40, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken.
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Bijlage 4 Vragenlijst

Fijn dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek naar de rol van burgemeesters bij het 
uitvoeren van interventies om openbare-ordeverstoringen waarbij het internet en of 
sociale media een belangrijke rol kunnen spelen, te kunnen voorkomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Cybersafety (NHL Sten-
den Hogeschool en Politieacademie) in samenwerking met de RUG en in opdracht van 
het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid.

Doel van het onderzoek is om het bestuurlijke handelingsperspectief voor burge-
meesters te vergroten door het delen van ervaringen, opvattingen en suggesties voor 
een verscherping van het bestuurlijke en bestuursrechtelijke interventiepalet.

De vragenlijst duurt ongeveer 15-25 minuten en is bedoeld voor de burgemeester, 
maar kan in samenwerking met een medewerker OOV en/of medewerker communi-
catie worden ingevuld. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

U kunt hier uw inlogcode invullen:

Algemene vragen

1. Door wie wordt deze enquête ingevuld? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
	 De Burgemeester
	 Medewerker ‘Openbare Orde en Veiligheid’
	 Medewerker Communicatie
	 Anders, namelijk…

2. Hoeveel inwoners heeft uw gemeente?
	 < 15.000 inwoners
	 15.000 – 30.000 inwoners
	 30.000 – 60.000 inwoners
	 60.000 – 100.000 inwoners
	 100.00 – 200.000 inwoners
	 > 200.000 inwoners



3. Op welke sociale media platform(s) bent u actief als burgemeester? (Meerdere 
antwoorden mogelijk)
	 Twitter
	 Facebook
	 Instagram
	 Snapchat
	 LinkedIn
	 Anders, namelijk (…..)
	 Ik gebruik geen sociale media

De volgende vragen gaan over openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende 
rol speelt (social media of andere website).
We inventariseren gemeentelijke ervaringen met openbare-ordeverstoringen waar-
bij internet een aanjagende rol speelt. Daarbij kunnen de online activiteiten het start-
punt zijn van de openbare orde verstoring of een tussentijdse katalysator.

In de volgende vragen worden enkele voorbeelden gegeven van openbare-ordeversto-
ringen waar internet een aanjagende rol kan hebben.

Heeft uw in uw gemeente ervaring met:
4. Demonstraties?

Bijv. online oproepen van blokkeerfriezen die de A7 hebben geblokkeerd/gele 
hesjes beweging/demonstratie in uw gemeente.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

5. Feesten/evenementen/activiteiten?
Bijv. Project X in Haren (door gebruikersfout)/opzettelijk organiseren van een 
feest zoals Project Maya.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

6. Hooligans?
Bijv. online oproep tot vechtpartijen tussen hooligans/online oproep tot corteo 
(lopen van a naar b met een grote groep supporters onder begeleiding van zang, 
vuurwerk en een groot doek).
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

7. Straat races?
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet
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8. Terugkeer van zedendelinquenten?
Bijv. het aanmaken van een facebookpagina waar weerstand wordt geuit.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

9. Bedreigingen via sociale media gericht aan (politieke) gezagsdragers (gemeente, 
politie, boa’s)
Bijv. bedreigingen agenten na dood van Mitch Henriquez/(online)bedreigingen 
van politie na het weigeren van de Turkse minister van Familiezaken Kaya (2017).
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

10. Polarisatie?
Bijv. een haatprediker/een facebookpagina opgericht door ouders die niet willen 
dat hun kinderen een bezoek brengen aan een moskee.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

11. Nepnieuws?
Bijv. nepnieuws over een schietpartij wat leidt tot grote maatschappelijke onrust.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

12. Vastleggen en online plaatsen van foto’s/video’s?
Bijv. van een leraar die porno kijkt/filmen bij een ernstig ongeluk/online ver-
dachtmaking met naam.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

13. Treitervloggers/influencers?
Bijv. treitervlogs van Ismael Ilgun, zijn vlogs kregen kritiek vanwege de overlast, 
het vandalisme en agressieve acties die in de vlogs te zien waren. Hij heeft drie 
dagen vastgezeten voor opruiing.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

14. Online acties gericht tegen vluchtelingen/AZC?
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet

15. Online verstoring van de gemeentelijke dienstverlening als gevolg van een 
cyberaanval?
Bijv. niet op tijd verstrekken van uitkering of geen paspoort of ID-documenten 
leverbaar.
	 Nee
	 Ja of iets vergelijkbaars
	 Weet ik niet
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16. Heeft u ervaring met een andere openbare-ordeverstoring(en) waarbij het 
internet een aanjagende rol speelde?
	 Nee
	 Ja, namelijk..

16a. Bij de vorige vragen heeft u aangegeven dat uw gemeente ervaringen heeft met 
de volgende openbare-verstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt. 
Zou u (omwille van de lengte van de vragenlijst) de drie meest recente soorten 
voorvallen kunnen selecteren? (keuze uit items bij 16)
1. Demonstraties
2. Feesten/evenementen
3. Hooligans
4. Straatraces
5. Terugkeer zedendelinquenten
6. Bedreigingen gezagsdragers
7. Polarisatie
8. Nepnieuws
9. Vastleggen foto’s/video’s
10. Treitervloggers/influencers
11. Online acties vluchtelingen
12. Online verstoring dienstverlening

16b. U heeft aangegeven ervaring te hebben met: (gemaakte keuze) of iets vergelijk-
baars
Welk concreet voorbeeld van een openbare-ordeverstoring waarbij internet een 
aanjagende rol speelde heeft u in uw gemeente ervaren? (zou u de meest recente 
kunnen noemen?)

16c. Heeft u een interventie(s) ingezet naar aanleiding van deze openbare-orde ver-
storing?
	 Ja, namelijk…
	 Nee, ik heb geen interventie ingezet
	 Ik was niet op de hoogte van deze dreiging/openbare orde verstoring
	 Een andere partij heeft een interventie ingezet

16d. (Indien ja- 16c) Kunt u deze interventie(s) toelichten?
 
 

16e. Wat was het resultaat van deze interventie(s)?

 

16f. (indien andere partij 16c), andere partij, Welke partij was dit en welke interventie 
is ingezet?

 

126 Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?



De volgende vragen gaan over opvattingen van de burgemeester over mogelijke interventies 
die hij/zij mogelijk kan uitvoeren tegen openbareordeverstoringen waarbij internet een aanja
gende rol speelt.

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen.

Het is goed dat de burgemeester…

17. verantwoordelijk is voor het voorkomen van openbare-ordeverstoringen waarbij 
internet een aanjagende rol speelt.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

18. in algemene bewoordingen online kenbaar maakt hoe je wel of niet met elkaar 
omgaat op sociale media en het internet om escalaties, die de openbare orde kun-
nen verstoren, te voorkomen.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

19. zich mengt in gepolariseerde discussies op sociale media die de gemeente of haar 
inwoners aangaan, om openbare-ordeverstoringen waarbij het internet een aan-
jagende rol speelt, te voorkomen.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

20. ook online met individuele inwoners in gesprek gaat om openbare-orde-
verstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt, te voorkomen.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens
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21. online uitingen van inwoners laat verwijderen om openbare-ordeverstoringen 
waarbij internet een aanjagende rol speelt, tegen te gaan.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

21a. Uw mening over onderstaande stelling was: ( X ) Kunt u dat toelichten?

22. meer met sociale mediaplatforms gaat samenwerken om openbare-ordeversto-
ringen waarbij internet een aanjagende rol speelt, te voorkomen.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

23. communiceert via zijn sociale media account(s)om online nepnieuws over lokale 
zaken te ontkrachten.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

23a. Uw mening over onderstaande stelling was: ( X ) Kunt u dat toelichten?
 

24. een preventieve last onder dwangsom voor een online uiting oplegt om openbare- 
ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt, te voorkomen.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens
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24b. Heeft u ten behoeve van de openbare orde en veiligheid ooit….
Ja Nee

in algemene bewoordingen online aangegeven hoe je met elkaar omgaat op het internet en sociale media.  

u gemengd in een discussie op sociale media die de gemeente of haar inwoners aangaat.  

online een gesprek gevoerd met een individuele inwoner.  

pogingen ondernomen om online uitingen van inwoners te laten verwijderen.  

contact gezocht met een sociale media platform.  

nep-nieuws op sociale media ontkracht via persoonlijke communicatie.  

Tot slot volgen nog enkele algemene stellingen over de inzet van communicatie door burgemees
ters. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?

25. Online communicatie is in veel gevallen de beste interventie voor de handhaving 
van openbare- ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens

26. Offline communicatie is in veel gevallen de beste interventie voor de handhaving 
van openbare- ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt.
	 Helemaal mee eens
	 Mee eens
	 Neutraal
	 Mee oneens
	 Helemaal mee oneens
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Er volgen nu twee concrete casussen waarbij een openbareordeverstoring het gevolg zou kun
nen zijn van een aanjagende rol van het internet. We zijn benieuwd hoe u met dergelijke casus
sen zou omgaan en welke interventies u mogelijkerwijs zou inzetten.

Casus 1: Er bestaat een Facebookpagina waarvan eenderde van de inwoners van uw gemeente 
lid van is. Op deze pagina worden veel beledigingen gedeeld en worden individuen publiekelijk 
vernederd. Er worden post gedeeld zoals ‘eet wat minder, dikke koe’ en ‘leer eerst schrijven, 
idioot’. Dit heeft zelfs geleid tot een zelfmoord binnen de gemeente. U heeft de beheerder van de 
pagina al aangesproken en hij geeft aan dat hij kan hier niks tegen doen. Het is door anonieme 
accounts onduidelijk wie de beledigingen plaatst.

27. Welke interventie(s) zou u inzetten op communicatiegebied?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
	 Dit behoort niet tot de taken van de burgemeester/gemeente
	 Ik reageer niet online
	 Ik reageer online door een post te plaatsen op deze Facebookpagina
	 Ik reageer online door een post te plaatsen op social media van de gemeente
	 Ik reageer online door een post te plaatsen via social media van de burge-

meester
	 Ik reageer online door middel van media, anders dan social media
	 Ik reageer online door middel van een vlog/video
	 Ik reageer offline door in gesprek gaan met ongeruste personen/slachtoffers

27a. U gaf aan dat de casus volgens u niet behoort bij de taken van de burgemeester/
gemeente. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

 

27b. U gaf aan dat u bij deze casus geen interventie inzet. Zou u uw antwoord kunnen 
toelichten?

 

27c. U gaf aan dat u (onder andere) de volgende interventie zou in zetten. Zou u kun-
nen toelichten waarom u denkt dat die interventie werkt? Bij deze vraag is respon
denten willekeurig gevraagd een van de online reactie opties toe te lichten.
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28. Stel dat communicatie niet heeft geholpen. Welke andere interventie(s) zou u 
inzetten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
	 Ik zet geen interventie in
	 Ik doe aangifte van belediging
	 Ik vraag Facebook om de pagina te verwijderen
	 Ik word beheerder van de Facebookpagina
	 Ik neem contact op met de lokale driehoek
	 Ik leg een preventieve dwangsom op, als bekend is wie erachter zit
	 Ik neem contact op met andere partners
	 Anders, namelijk ….

28a. U gaf aan een andere interventie in te zetten. Kunt u uw antwoord verder toelich-
ten?

 

28b. U gaf aan geen interventie in te zetten. Kunt u uw antwoord verder toelichten?
 

 

28c. U gaf aan de volgende interventies mogelijk in te zetten. Zou u kunnen toelichten 
waarom u denkt dat die interventies werken? (alle uitgekruiste interventies afzonder
lijk uitvragen met toelichting).

Casus 2: een haatprediker uit een andere Nederlandse gemeente wil een toespraak houden in 
een openbare ruimte (plein) in uw gemeente. Online zijn er op meerdere sociale media platforms 
voor en tegenstanders van de haatprediker. Uw partners geven aan dat de toespraak van de 
haatprediker een dreiging zal zijn voor de openbare orde en veiligheid door de onrust die op 
sociale media erover is ontstaan.

29. Welke interventie zou u inzetten op communicatiegebied? (meerdere antwoor-
den zijn mogelijk)
	 Dit behoort niet tot de taken van de burgemeester/gemeente
	 Ik reageer niet online
	 Ik reageer online door een post te plaatsen op deze Facebookpagina
	 Ik reageer online door een post te plaatsen op social media van de gemeente
	 Ik reageer online door een post te plaatsen via social media van de burge-

meester
	 Ik reageer online door middel van media, anders dan social media
	 Ik reageer online door middel van een vlog/video
	 Ik reageer offline door in gesprek gaan met ongeruste personen/slachtoffers
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29a. U gaf aan dat de casus volgens u niet behoort bij de taken van de burgemeester/
gemeente. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?

 

29b. U gaf aan dat u bij deze casus geen interventie inzet. Zou u uw antwoord kunnen 
toelichten?

 

30c. U gaf aan dat u (onder andere) de volgende interventie zou in zetten. Zou u kun-
nen toelichten waarom u denkt dat die interventie werkt? Bij deze vraag is respon
denten willekeurig gevraagd een van de online reactie opties toe te lichten.

 

31. Stel dat communicatie niet heeft geholpen. Welke andere interventie(s) zou u 
inzetten? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
	 Ik zet geen interventie in
	 Ik leg een preventieve last onder dwangsom op (op het verbod om in de 

gemeente te zijn)
	 Ik vraag sociale media platforms om de uitingen te verwijderen
	 Ik weiger de haatprediker
	 Ik neem contact op met de lokale driehoek
	 Ik neem contact op met NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veilig-

heid
	 Ik neem contact op met andere partners
	 Anders, namelijk ….

31a. U gaf aan een andere interventie in te zetten. Kunt u uw antwoord verder toelich-
ten?

31b. U gaf aan geen interventie in te zetten. Kunt u uw antwoord verder toelichten?
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31c. U gaf aan de volgende interventies mogelijk in te zetten. Zou u kunnen toelichten 
waarom u denkt dat die interventies werken? (alle uitgekruiste interventies afzonder
lijk uitvragen met toelichting).

32. Heeft u al burgemeester voldoende bevoegdheden of andere instrumenten om 
openbare-ordeverstoringen waarbij internet een aanjagende rol speelt te voor-
komen?
 Ja
	 Nee

Zou u kunnen aangeven welke bevoegdheden of andere instrumenten u mist en heeft 
u suggesties voor verbetering? (alleen ingeval van nee)

33. Is er een situatie of voorbeeld die nog niet aan bod is gekomen tijdens de vragen-
lijst? Zou u dat nader kunnen toelichten?

34. Dit is het einde van de vragenlijst. Mogen we u telefonisch benaderen voor een 
vervolginterview? We willen u graag spreken over potentiele openbare-ordever-
storingen met een digitale component en uw ondernomen actie. *Alle gegevens van 
de enquête worden anoniem verwerkt, ongeacht deelname aan een interview.
	 Liever niet
	 Ja, dat mag

35. Op welk telefoonnummer of e-mailadres kunnen we u bereiken?
Telefoonnummer/e-mail:

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!

De resultaten van dit onderzoek worden via een door het CCV georganiseerd con-
gres bekendgemaakt.
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Bijlage 5 Opzet en respondenten focusgroep

Opzet focusgroep gemeenten (Utrecht)

1. Introductie – 14.00-14.20

2. Casus trots/leren van elkaar – 14.20-14.50

3. Pauze – 14.50-15.05

4. Dwangsom – 15.05 – 15.50
– Op basis van ons rapport burgemeesters in cyberspace niet mogelijk.
– Hoe toepassen? Meerwaarde?
– Burgemeesters staan er niet onwelwillend tegenover (50% goed idee).
– Ook deskundigen geven aan dat het een optie is, bijvoorbeeld bij een Project X.
– Vraag vanuit klankbord van dit onderzoek
Vragen aan gemeenten
– Wat is de meerwaarde van een dwangsom in deze context? Voorbeelden?
– Hoe zit het juridisch? Kan het wel? Welke constructies te bedenken?
– Indien conclusie kan niet – dan wel ermee dreigen? Ethiek? Duurzaam?

Samenvatten van belangrijke conclusies

Respondenten focusgroep met gemeenten (27-11-2019) – te Utrecht

Naam Functie Gemeente

Gert Urff Senior adviseur veiligheid Utrecht

Linda Rödel Juridisch adviseur veiligheid Arnhem

Alain de Ru Juridisch beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Den Bosch

Peter Hamer Juridisch adviseur Enschede

Eline Velderman Juridisch adviseur Enschede

Bart Oskamp Adviseur openbare orde en veiligheid Alkmaar





Bijlage 6 Opzet en respondenten expertmeeting

Opzet expertmeeting

1. Kennismaking
Wie zijn jullie, wat is jullie expertise op het gebied van crisiscommunicatie en 
kunnen jullie een voorbeeld noemen van een situatie waarbij een bestuurder 
volgens jullie via krachtige online communicatie een potentieel openbare-orde-
vraagstuk heeft voorkomen of opgelost met zijn of haar interventie?

2. Facebookcasus (de casus uit Kuurne wordt toegelicht).De vraag is of en wat bur-
gemeesters in een dergelijk geval moeten of kunnen doen met online communi-
catie. Belangrijke elementen:
– 1/3 van de gemeente is lid
– Veel publieke beledigingen en vernederingen
– Mogelijk een zelfdoding die verband houdt met die pagina
– Beheerder is aangesproken maar kan situatie niet veranderen
– De beledigingen worden door anonieme accounts geplaatst (weet niet wie 

erachter zit)

3. Algemene dilemma’s naar aanleiding van de vragenlijst:
– Wel of niet reageren, wanneer wel/wanneer niet?
– Online of offline reageren?
– Reageren als burgemeester of als gemeente?
– Hoe blijf je boven de partijen online?
– Is het verstandig op de plek zelf (online) te reageren?
– Via welk medium kan je het beste reageren?



Expertmeeting met crisiscommunicatie-experts (28-11-2019) – te Rotterdam

Naam Functie

Roy Johannink (zelfstandige) Training/advies en onderzoek op crisisgebied

Jelleke van Rantwijk Senior onderzoeker/adviseur bij het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)

Marco Zannoni Directeur COT

Wouter Jong Waarnemend directeur Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
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