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1 Inleiding1 
Op maandag 28 januari 2013 kondigt toen nog ZM Koningin Beatrix haar abdicatie aan. Zij doet 
op 30 april jl. afstand van de troon en ZKH Koning Willem-Alexander wordt ingehuldigd in 
Amsterdam in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Een historisch 
moment. Op deze dag vindt ook reguliere Koninginnedag plaats.  
 
In slechts drie maanden moeten alle voorbereidingen plaatsvinden. Amsterdam heeft hierbij een 
belangrijke rol samen met tal van partners. De basis van de voorbereidingen wordt vastgelegd 
in een plan van aanpak van het college van B&W dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
In dit plan van aanpak is aangeven dat er na afloop van de feestelijkheden een evaluatie van de 
voorbereidingen en uitvoering plaatsvindt. Deze rapportage bevat de opbrengsten van deze 
evaluatie en wordt door het college van B&W mede namens de Zeshoek2 Troonswisseling 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
 

 
Het doel van de evaluatie is meerledig. Het gaat om het:  
- Inzichtelijk maken van de gevolgde aanpak, de goede ervaringen en eventuele 

aandachtspunten. 
- Borgen van de opgedane ervaringen. 
- Bijdragen aan de afsluiting van het project Troonswisseling. 
- Faciliteren van de bestuurlijke verantwoording aan de gemeenteraad. 
 
Deze rapportage is het resultaat van uitgebreide zelfevaluatie van de gemeente Amsterdam en 
haar partners in afstemming met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). De evaluatie is begeleid door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 
dat als adviseur ook in de voorbereiding en uitvoering betrokken was. Voor de rapportage is 
gebruik gemaakt van de opbrengsten van lessenbijeenkomsten van de Zeshoek, de 
subzeshoek en de projectgroep Openbare Orde en Veiligheid, evaluaties van werkgroepen en 
interviews met sleutelfunctionarissen Civiel. De financiële verantwoording is onderwerp van een 
afzonderlijke rapportage aan de gemeenteraad.  

                                                        
1 Bron foto's: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
2 De Zeshoek bestond uit burgemeester, hoofdofficier van Justitie, eenheidschef Amsterdam, Coördinator Bewaken en 
Beveiligen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de regionaal commandant van de 
brandweer en de plv. directeur Publieke Gezondheid. 
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Deze rapportage bevat een beschrijving van de aanpak, goede ervaringen en aandachtspunten. 
Er is in de voorbereidingen en uitvoering veel geleerd. Ervaringen die betrokken partners in de 
toekomst kunnen en nu reeds benutten. Van evenementenveiligheid tot de aankleding van de 
stad en het ontvangen van de wereldpers. Natuurlijk zijn er terugkijkend ook dingen die beter 
kunnen. Ook die punten worden benoemd als basis voor het zetten van een volgende stap. De 
ervaringen en aandachtspunten zijn nuttig voor Amsterdam en haar partners, maar mogelijk ook 
voor anderen in het land.  
 
In het eerstvolgende hoofdstuk staan de overkoepelende indrukken centraal. Vervolgens komen 
de twee hoofdonderwerpen Civiel en Openbare Orde en Veiligheid aan de orde in de 
hoofdstukken 3 en 4. 'Civiel' staat voor alles dat te maken heeft met gastheerschap en 
feestelijkheden en OOV staat vanzelfsprekend voor de veiligheidsaspecten. Dit waren tevens 
de twee deelprojecten binnen het grotere project 'Troonswisseling.' In het afsluitende hoofdstuk 
5 worden de belangrijkste bevindingen en aandachtspunten samengevat. 
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2 Overkoepelende indrukken 

2.1 De opgave 
Dit hoofdstuk bevat overkoepelende indrukken. Als achtergrond voor deze indrukken en de 
verdieping in de volgende hoofdstukken, schetsen we de opgave waarvoor de stad en haar 
partners staan bij de start van de voorbereidingen. Dit verklaart voor een belangrijk deel het 
grote aantal maatregelen en benodigde capaciteit en tijd in de voorbereiding. 
- Er zal een historische gebeurtenis plaatsvinden, Amsterdam is in de Grondwet vastgelegd 

als locatie hiervoor.  
- Het is aanvullend op de reguliere viering van Koninginnedag (en nacht), wat in Amsterdam 

elk jaar verreweg de drukste evenementendag is (rond de 700.000 bezoekers) en bestaat 
uit een bonte verzameling van grote en kleinere evenementen op het land en op het water. 

- Een gebeurtenis met een vanzelfsprekend nauwe betrokkenheid van de Koningin en het 
Kroonprinselijk paar.  

- De Troonswisseling zal vele internationale gasten trekken waaronder meerdere 
Koningshuizen en hoogwaardigheidsbekleders.  

- Een historische gebeurtenis waarvan het publiek getuige kan zijn, in Amsterdam of via de 
waarschijnlijk massaal aanwezige Nederlandse en internationale media. Een live-uitzending 
met internationale aandacht die Nederland en Amsterdam van de beste kant moet laten 
zien. 

- Onderdeel van het programma is een publieksevenement dat wordt aangeboden aan het 
nieuwe koningspaar en dat het mogelijk maakt voor bezoekers om de Koning te zien: de 
Koningsvaart over het IJ.  

- Een onbekend aantal Amsterdammers en bezoekers zal de balkonscène, de Koningsvaart 
of een van de andere evenementen bezoeken. Hoeveel mensen verwacht kunnen worden 
is van vele factoren afhankelijk en daarmee onvoorspelbaar.  

- Tal van festiviteiten in een stad die niet 'op slot' gaat maar open is en tegelijkertijd mogelijk 
heel druk zal zijn.  

- Een stad die gastvrij en schoon zal zijn.  
- Een programma dat ongestoord doorgang moet vinden maar waarin weinig ruimte zit voor 

vertraging en waarin er meerdere momenten zijn waarop grote groepen gasten en 
professionals moeten worden vervoerd.  

- Een gebeurtenis tegen de achtergrond van de herinnering aan de ongeregeldheden in 
1980. 

- Een evenement dat inherent veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Deels vanwege de 
aanwezigheid van een grote mensenmassa, mogelijk negatief gedrag van een deel van de 
bezoekers en de aantrekkingskracht op kwaadwillenden die het evenement als podium 
kunnen gebruiken.  

 
De opgave beperkt zich niet tot de Troonswisseling en Koninginnedag. In dezelfde periode 
vragen ook andere evenementen, plechtigheden en gebeurtenissen aandacht zoals de opening 
van het Rijksmuseum, het bezoek van Poetin, dodenherdenking en bevrijdingsdag, de finale 
van de Europa league (15 mei) en een mogelijke huldiging van Ajax als landskampioen 
(uiteindelijk op 5 mei). Dit vergt deels de inzet van dezelfde groep professionals als diegenen 
die intensief betrokken zijn bij de Troonswisseling en Koninginnedag. 
 
 33 feiten over de Troonswisseling op een rij3  
1. 21 kilometer dranghek 
2. 35.000 mensen kunnen per uur van en naar Amsterdam CS 
3. 220 kleinere evenementen 

                                                        
3 Grotendeels gebaseerd op een eerder persbericht van de gemeente Amsterdam 
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4. 101 saluutschoten 
5. 7 grote dance feesten met ruim 80.000 betalende bezoekers 
6. 10.000 agenten 
7. 1 nieuwe koning 
8. 50 Rotterdamse stadswachten staan hun collega's bij 
9. 250 schepen varen mee tijdens de Koningsvaart 
10. 35 procent meer Italiaanse toeristen dan Koninginnedag 2012 
11. 18 Gouden Medailles blinken tijdens de Koningsvaart 
12. 200 plaspunten in het centrum aangesloten op het riool 
13. 1 blikje bier per persoon 
14. 6 demonstratieplaatsen 
15. 150 doedelzakspelers staan Andre Rieu bij op het Museumplein 
16. 41 dynamische routeborden 
17. 165 brandweermannen in de voorbereiding, crisisorganisatie, meldkamer, kazernes of op straat 
18. 250.000 plattegronden met reisinformatie 
19. 160 camera's, 13 satellietwagens, 1 helikopter en 1 vliegtuig worden ingezet door de NOS. 
20. 1.100 journalisten uit 54 landen 
21. 2045 gasten nemen plaats in de Nieuwe Kerk 
22. 5,5 kilometer durende vaartocht op het IJ 
23. 10 Welkom Teams wijzen bezoekers de weg 
24. 350 veteranen 
25. 50 bouwvakkers van de Noord Zuidlijn zwaaien de koning toe 
26. 15.000 kaarten voor het concert Armin van Buuren en het Koninklijk Concertgebouworkest 
27. 131.000 geboren en getogen Amsterdammers beleven hun tweede Troonswisseling 
28. 200 EHBO-ers bemannen 16 eerstehulpposten 
29. 30 x 80 meter is de afmeting van het doek op Overhoeks 
30. 3.530 zitplaatsen op het Museumplein voor het Koningsconcert 
31. Twee tijdeljke loopbruggen voor grote voetgangersstromen 
32. 350 verkeersregelaars 
33. 0 ballonnen 

2.2 Een geslaagde dag4 
Op basis van alle reacties achteraf 
van burgers, politiek en media 
concluderen wij dat Nederland 
terugkijkt op een bijzondere en 
geslaagde dag. De stad laat zich 
op 30 april van haar beste kant 
zien. Mooie beelden gaan de 
wereld over en de sfeer is goed. 
De dag bevat naast de officiële 
momenten ook tal van andere 
feestelijkheden. De dag wordt 
prachtig in beeld gebracht door de 
NOS. In de voorbereiding wordt 
rekening gehouden met de 
mogelijkheid van een zeer groot 
aantal bezoekers aan de stad in 
combinatie met een groot aantal Amsterdammers dat het feest mee wil vieren. Op de dag zelf 
zijn er uiteindelijk ongeveer 700.000 bezoekers. Dit is vergelijkbaar met een reguliere 
Koninginnedag. Daarmee is het druk in de stad, op sommige plekken zelf enorm druk. Het leidt 
echter nergens tot knelpunten en daarmee blijft de gevreesde drukte uit. De ingezette 
communicatiestrategie, mede gericht op het voorkomen van ‘overcrowding’ en waarin mensen 
werden gewezen op dat als ze alles wilde zien, ze het beste thuis voor de televisie konden 
                                                        
4 Bron foto: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
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zitten, heeft naar inschatting bijgedragen aan dit positieve beeld. In de avond van 30 april koelt 
het af. Ook dit draagt er waarschijnlijk aan bij dat de drukte rond de Koningsvaart meevalt. 
Overall hebben bezoekers zich goed gedragen. Er vinden incidenten plaats, maar grote 
verstoringen blijven uit. De bezoekers maken de sfeer. Het is hun feest. De enige demonstratie 
op een voorbereide locatie verloopt rustig. Zoals eerder aangegeven betreurt de Zeshoek de 
onterechte aanhouding van twee personen op de Dam. 
 
Om te komen tot een succesvol verloop van de Troonswisseling is het in de voorbereiding 
belangrijk dat het bestuur kan rekenen op de steun van Amsterdam en de Amsterdammers. 
Vanaf het begin is er steun vanuit de gemeenteraad. Voor bewoners en ondernemers die 
gevolgen ondervinden van de getroffen maatregelen geldt dat zij op bijzonder positieve wijze 
meewerken. Ook rond ingrijpender maatregelen zoals de noodzakelijke bomcheck van hun 
woning of bedrijf. Amsterdam laat zich die dag van haar beste kant laten zien. Amsterdammers 
en gasten uit het hele land hebben het evenement tot een succes gemaakt. Na de 
Troonswisseling ontvangt het gemeentebestuur veel blijken van steun en waardering. 
 
Het programma: 
• 10.00 – 10.30 uur – de Dam – Koningin Beatrix doet afstand van de troon in het Koninklijk 

Paleis 
• 10.30 – 10.50 uur - de Dam – Het nieuwe koningspaar verschijnt op het balkon, samen met 

de (dan) prinses Beatrix. Na de toespraak én het Wilhelmus komen de prinsesjes ook op 
het balkon 

• 11.00 – 12.00 uur – Museumplein – Kinderbal 
• 14.00 – 15.30 uur – de Dam – Inhuldiging van Koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk 
• 15.30 – 16.30 uur – Museumplein – Tribute to Queen met Roel van Velzen  

19.30 uur – IJ – Het Koningslies wordt gezonden voor de Koning en koningin. Dit gebeurt bij 
het EYE Filmmuseum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam. 

• 19.45 uur – IJ – Overhoeks: Ali B met hoogtepunt uit de sportgeschiedenis. Met ondermeer 
Epke Zonderland, Dorian van Rijsselberge en Holland 8. Daarna varen zij opnieuw langs 
EYE met filmmuziek en acteurs uit Soldaat van Oranje en gaan onderweg naar Java eiland 
met het Nationaal Ballet, schepenshow en de musicalboot. 

• 20.10 – 20.35 uur – Koninklijk Concertgebouw Orkest 
• 20.35 – 20.55 uur – KCO & Armin van Buuren 
• 20.55 – 21.00 uur – Afsluiting Koningsvaart op schermen 
• De vaartocht eindigt rond 21.30 bij het Muziekgebouw aan het IJ. Sluitstuk bij het 

Muziekgebouw met saluutschoten. 
• 21.00 – 23.00 uur – Museumplein – Koningsbal met 3 André's en gastoptredens 

2.3 De basis wordt in korte tijd gelegd 
De basis voor het programma en de werkwijze wordt in korte tijd gelegd. Op 29 januari spreekt 
het College van B&W over de Troonswisseling. Diezelfde avond belegt de burgemeester een 
startoverleg in de ambtswoning met de reeds benoemde gemeentelijke projectleiders voor de 
onderdelen Civiel en Openbare Orde en Veiligheid. Dit zijn respectievelijk de directeur van het 
Project Management Bureau van de gemeente (Pierre van Rossum) en de voormalig directeur 
OOV (Maureen Sarucco), inmiddels werkzaam bij het PMB. Ook de eenheidschef Amsterdam, 
het hoofd bestuursvoorlichting en de gemeentesecretaris nemen deel aan het overleg. Tijdens 
het overleg worden reeds de eerste uitgangspunten benoemd. De Troonswisseling moet 
feestelijk, open, ongestoord en veilig zijn. De stad mag niet 'op slot gaan' vanwege alle 
veiligheidsmaatregelen. De Amsterdammer en bezoekers moeten het feest mee kunnen vieren 
en zo min mogelijk hinder ondervinden van maatregelen. Waar nodig moet zorg worden 
gedragen voor compenserende maatregelen voor bewoners en ondernemers. Reguliere 
Koninginnedag gaat door. Deze eerste kaders worden vervolgens onderwerp van gesprek met 
de betrokken partners. 
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Op 31 januari wordt de commissie Algemene Zaken geïnformeerd over de eerste hoofdlijnen 
van de aanpak. Op 4 februari vindt een eerste zogenoemd Vierhoeksoverleg plaats. In dit 
overleg wordt de veiligheidsaanpak verder uitgewerkt. Hieraan neemt naast burgemeester, 
Hoofd officier van Justitie, de eenheidschef Amsterdam, projectleider OOV ook de Coördinator 
Bewaken en Beveiligen deel namens de minister van V&J. Op 12 februari 2013 stelt het Hof 
een conceptprogramma vast. Ondertussen wordt het plan van aanpak uitgewerkt en deels al 
uitgevoerd. Er is bestuurlijk overleg tussen burgemeester en de voorzitter van het NCI op 18 
februari. Op 26 februari wordt het plan van aanpak aangeboden aan de gemeenteraad die dit 
steunt en met enkele wijzigingen vaststelt op 15 maart 2013.  
 
In de weken hierna worden de programmaonderdelen steeds verder uitgewerkt en starten de 
werkelijke voorbereidingen. Details van het programma wijzigen enkele malen. Het is werk in 
uitvoering waarbij wijzigingen van één aspect (bijvoorbeeld de duur van de Koningsvaart) direct 
van invloed zijn op andere aspecten (zoals de eindtijden van evenementen). Er is continu 
aandacht voor de wisselwerking tussen feestelijk en veiligheid. In een zeer dynamisch proces 
worden op beide thema’s maatregelen of programmaonderdelen ontwikkeld, die tegelijkertijd in 
samenhang met elkaar beoordeeld en aangepast moeten worden.  
 
In de voorbereidingen wordt een groot beroep gedaan op de flexbiliteit van alle betrokkenen. 
Naarmate de voorbereidingen vorderen, wordt de aanpak steeds integraler. Dit is de kracht van 
de aanpak. De keerzijde is dat kleine wijzigingen doorwerken in tal van maatregelen. De basis 
van het programma wordt in een vroeg stadium vastgesteld. Het is echter noodzakelijk om dit 
programma vervolgens aan te scherpen. Het duurt enige tijd voordat de details van de 
Koningsvaart helemaal gereed zijn. Dit zorgt voor een groeiende druk op de uitvoering door 
betrokken partners en vooral de politie. 

2.4 Uitgangspunten geven richting en houvast 
Vroeg in de voorbereiding worden zogenoemde uitgangspunten vastgesteld. Deze 
uitgangspunten gaan over de gewenste uitstraling van de Troonswisseling en over het afwegen 
van verschillende belangen. Er worden gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld van rijk en 
Amsterdam en aanvullend specifiek voor Amsterdam.  
 
Met het vaststellen van deze uitgangspunten is er een bestuurlijk kader dat richtinggevend is 
voor de verdere voorbereiding en invulling van de dag en waarbinnen de professionals hun 
werk kunnen doen. Per onderdeel van de aanpak worden de overkoepelende uitgangspunten 
specifiek uitgewerkt. Het werken met uitgangspunten is ook doorgevoerd in de uitwerking. Voor 
ieder belangrijk vraagstuk (van Koningsvaart tot fysieke veiligheid Museumplein) worden 
specifieke uitgangspunten vastgesteld. De maatregelen die worden uitgedacht worden 
consequent gespiegeld aan de overkoepelende en specifieke uitgangspunten. 
 
Uitgangspunten 
In de Ministeriële Commissie Troonswisseling, waarin onder meer de minister-president en de 
burgemeester van Amsterdam zitting hebben, is een aantal uitgangspunten voor de organisatie van de 
Troonswisseling vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn: 
- Het constitutionele deel is een sobere en compacte plechtigheid; 
- Elke verantwoordelijke partij draagt zijn eigen kosten, met dien verstande dat op het moment dat het 

programma is vastgesteld, er op basis van redelijkheid nadere afspraken kunnen worden gemaakt; 
- In Nederland wordt op gebruikelijke wijze Koninginnedag gevierd. 
 
Naast deze in gezamenlijkheid geformuleerde uitgangspunten zijn aanvullend de volgende 
Amsterdamse uitgangspunten benoemd: 
- De Troonswisseling is feestelijk, open, ongestoord en veilig; 
- Amsterdam neemt als gastheer de verantwoordelijkheid om de Troonswisseling veilig en feestelijk te 

laten verlopen; 
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- Amsterdam organiseert een publieksevenement, dat bijdraagt aan het open en feestelijk karakter van 
de dag en dat het publiek de gelegenheid biedt de nieuwe Koning en Koningin te begroeten; 

- Amsterdam laat zich nationaal en internationaal van haar beste kant zien; 
- Een zo’n breed mogelijk publiek zal zich 30 april 2013 als een mooie dag herinneren; 
- Hinder en/of schade worden op basis van redelijkheid en billijkheid gecompenseerd. 
 
Aanvullend heeft de Vierhoek op 4 februari de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
- Reguliere Koninginnedag moet zoveel als mogelijk doorgaan 
- De stad wordt niet hermetisch afgesloten 
- Het recht op demonstreren wordt gewaarborgd 
- De richtlijnen Nationaal Evenement worden in acht genomen 
- Risicobeheersing i.p.v. risico-uitsluiting 
- Differentiatie van maatregelen 
- Aanvullende maatregelen waar maatwerk nodig is 
 
De uitgangspunten worden steeds benut als kaders voor het bediscussiëren en bespreken van 
mogelijke maatregelen in de projectorganisatie en bestuurlijk. Vervolgens kunnen professionals 
de aanpak uitwerken binnen de gegevens kaders. Daar waar het niet mogelijk is of lijkt recht te 
doen aan elk van de uitgangspunten, moet bewust worden gekozen.  
 
Het werken met uitgangspunten is wederom als zeer positief ervaren. De (overkoepelende) 
uitgangspunten bieden duidelijkheid aan iedereen. Dit maakt het mogelijk om bestuurlijk en 
ambtelijk te sturen. Het is ook gelukt recht te blijven doen aan de uitgangspunten. Het voldoen 
aan de uitgangspunten heeft ook consequenties voor de inzet (bijvoorbeeld meer capaciteit 
nodig ivm meer evenementen) en daarmee voor de kosten.  

2.5 Meer veiligheid met meer feest 
Het kunnen waarmaken van de uitgangspunten betekent soms wel dat er buiten de gebaande 
paden moet worden nagedacht om het bijvoorbeeld zowel feestelijk als veilig te maken of zowel 
open als veilig. Hiertoe wordt onder meer actief ervaring en expertise 'van buiten' naar binnen 
gehaald in twee zogenoemde 'creatieve' sessies. De eerste creatieve sessie volgt uit een 
opdracht van de burgemeester die de projectleiding vraagt het uiterste te doen om een 
oplossing te vinden voor een door de politie geconstateerd verhoogd risico rond Amsterdam 
Centraal station. Dit vanwege de grote verwachte aan- en afvoer van mensen, de stroom van 
bezoekers naar het IJ (mogelijk via Centraal Station) en het samenkomen van verschillende 
typen publiek. Zo komen op Koninginnedag altijd jongeren uit Noord-Holland naar Amsterdam 
die veel overlast en openbare orde verstoringen veroorzaken. De sessies worden vanuit de 
projectleiding OOV georganiseerd in samenwerking met tal van interne en externe 
deskundigen. De sessies leveren het inzicht op dat het mogelijk blijkt meer veiligheid te 
realiseren met behulp van meer feest (bijvoorbeeld een feest op het Museumplein om publiek 
'vast te houden' en druk op het IJ en de Koningsvaart te beperken, en een dance event in 
Alkmaar voor jongeren uit Noord Holland). De burgemeester geeft een zelfde opdracht als blijkt 
dat maatregelen gericht op het realiseren van een beveiligde, vrije route voor verplaatsingen 
van gasten en personeel zorgen voor beperkingen in looproutes voor publiek. Hier botsen de 
uitgangspunten open en veiligheid. De creatieve sessies zijn een goede ervaring die wordt 
meegenomen bij toekomstige complexe vraagstukken. 
 
De uitdaging tijdens de gehele voorbereiding is te zoeken naar mogelijkheden en verbetering 
van de aanpak. Naarmate de voorbereidingen vorderen lukt dit steeds beter en wordt het een 
essentieel onderdeel van de gezamenlijke werkwijze. Wel vergt het het uiterste van betrokken 
professionals die voortdurend scherp moeten zijn. Er zijn momenten dat de vermoeidheid groot 
is en er toch nog een stap extra moet worden gezet. Als het vervolgens toch lukt geeft dit 
nieuwe energie. 
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2.6 Samenwerking en structuur 
Er wordt in de voorbereiding echt samengewerkt. Tussen gemeente, Openbaar Ministerie en 
politie. Tussen gemeente en rijk. Tussen centrale stad en stadsdelen. Tussen hulpdiensten. Met 
direct betrokken (nuts)bedrijven. Met de organisatoren van evenementen. Iedereen wil vanaf 
het begin een positieve bijdrage leveren. Alle belangen komen op tafel en partners zijn bereid 
tot dialoog. 
 
Samenwerking Amsterdam 
In lijn met de tweeledige opgave voor de gemeente Amsterdam bestaat de Amsterdamse 
projectorganisatie uit twee onderdelen: OOV (openbare orde en veiligheid) en Civiel (feestelijk 
en open karakter). Samen met de burgemeester vormen beide projectleiders het zogenoemde 
kernteam. De gemeentesecretaris sluit aan als ambtelijk opdrachtgever. Een project controller 
ondersteunt het kernteam voor wat betreft de budgetbewaking. Op een later moment neemt ook 
de directeur Communicatie deel aan het kernteam. 
 
De onderdelen OOV en Civiel hebben een eigen projectorganisatie met duidelijke verbindingen 
tussen de twee onderdelen. In de projectorganisatie zijn alle relevante (ook 
buitengemeentelijke) actoren betrokken. Binnen het project wordt nauw samengewerkt met de 
stadsdelen, onder andere op het gebied van openbare ruimte, vergunningverlening en 
communicatie.  
 
De structuur heeft gewerkt. Beide onderwerpen kunnen zowel 'eigen' als gezamenlijke 
onderwerpen oppakken. Zij moesten elkaar bewust en actief opzoeken, vanwege de geschetste 
dynamiek in ontwikkeling en afstemming. De positie van communicatie is achteraf gezien een 
aandachtspunt, omdat communicatie zowel feest als veiligheid raakt. Communicatie nam deel 
aan het kernteam, maar eerdere deelname had bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan het 
beperken van ambtelijke afstemmingsmomenten. 
 
Voor de organisatie van grote evenementen voldoet geen blauwdruk, ook de organisatie van de 
Troonswisseling moet niet zo worden beschouwd. Elke structuurkeuze heeft consequenties, 
voor een groot evenement moet elke keer beoordeeld worden wat de meest nuttige structuur is 
voor de opgave. Tijdens de voorbereiding van de Troonswisseling is de structuur op onderdelen 
meerdere malen aangepast, dit is een werkwijze die voor volgende grote evenementen 
vastgehouden moet worden. 
 
De intensieve voorbereiding en bijbehorende projectstructuur vergen een grote personele 
capaciteitsinzet, zowel vanuit hulpdiensten als vanuit de gemeente. Dit zet de beschikbare 
capaciteit voor het reguliere werk onder druk. Er is capaciteit nodig voor deelname in de 
gezamenlijke projectorganisatie en de afzonderlijke interne projectorganisaties en voor de 
uitvoering. Sommige partners nemen deel aan bijna alle werkgroepen. Een ontwikkeling als 
'meer veiligheid door middel van meer feest' vergt ook meer personele inzet. De inzet voor de 
andere grote evenementen en plechtigheden zoals eerder benoemd zet de capaciteit verder 
onder druk.  
 
De capacitaire druk is inherent aan de grote opgave waarvoor Amsterdam en haar partners 
stonden. Dit vergt steeds het kritisch bezien wat nodig is in de voorbereidingen en wie op welke 
wijze wordt betrokken. Het risico is dat er relatief veel tijd gaat zitten in in overleg en er minder 
capaciteit is voor de uitvoering. Ook kan meer expliciet worden benoemd op welke reguliere 
punten tijdelijk minder capaciteit wordt ingezet.  
 
Besluitvorming over alle aspecten van openbare orde en veiligheid vindt plaats in de Zeshoek 
onder leiding van de burgemeester, waarin de NCTV (namens de minister van Veiligheid en 
Justitie) naast de burgemeester en hoofdofficier als derde gezagsdrager deelneemt. Deze 
Zeshoek wordt geadviseerd door een sub-Zeshoek onder voorzitterschap van de projectleider 
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OOV. In de projectorganisatie zijn vele Amsterdamse partners betrokken: van betrokken 
stadsdelen tot de vele gemeentelijke diensten en organisaties als het GVB, DWI en DIVV. 
Stadsdeelvoorzitters worden gericht geïnformeerd over de voortgang.  
 
Met de scheiding van 'civiel' en 'OOV' worden ook de verschillende rollen die de gemeente heeft 
bij evenementen gescheiden. De rol van organisator wordt zodoende gescheiden van de rol van 
toezichthouder en handhaver alsmede van de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor 
de openbare orde en veiligheid. 
 
Over de gehele linie verloopt de samenwerking in Amsterdam goed. Alle betrokkenen werken 
actief en vanuit een positieve 'drive' aan hetzelfde, gezamenlijke doel: een succesvol verloop 
van de Troonswisseling en bijbehorende evenementen in combinatie met een geslaagde 
Koninginnedag.  
 
Een aandachtspunt is het moment van 'afschalen' van de projectorganisatie. Terugkijkend had 
de projectorganisatie meer gefaseerd afgebouwd moeten worden in de twee weken na de 
Troonswisseling. Dit mede in het licht van de grote evenementen en plechtigheden die hier 
direct na plaatsvonden maar ook breder de mogelijke nasleep zoals nu het evalueren van de 
onterechte aanhoudingen op de Dam. De afwikkeling van het project heeft langduriger 
capaciteit gevergd dan van te voren was ingeschat, en kende enkele pieken die niet waren 
voorzien. Hier kan een volgende keer op geanticipeerd worden. 
 
Samenwerking met het rijk en de 
Verenigde Vergadering 
Er is ook een landelijke projectstructuur 
die nauw verbonden is met de 
Amsterdamse structuur. Deze bestaat 
uit de Ministeriële Commissie 
Troonswisseling (MCT) onder leiding 
van de minister-president. Hierin zitten 
onder meer de minister van V&J, de 
voorzitter van de  
eerste Kamer en de Grootmeester van 
HM de Koningin. De burgemeester van 
Amsterdam maakt deel uit van de MCT. 
De MCT wordt ondersteund door een 
ambtelijke Coördinatie Commissie 
Troonswisseling (CCT) met hieronder enkele werkgroepen (veiligheid, communicatie en 
verplaatsingen). Beide Amsterdamse projectleiders hebben zitting in de CCT, onder leiding van 
de secretaris-generaal van Algemene Zaken. De projectleider veiligheid en de eenheidchef 
Amsterdam nemen deel aan de werkgroep veiligheid. De directeur communicatie neemt deel 
aan de werkgroep communicatie. 
  
De samenwerking met het rijk is goed, zowel voor het deel Civiel als voor OOV. De onderlinge 
rolverdeling is duidelijk. De gezamenlijke uitgangspunten bieden een daadwerkelijk gezamenlijk 
kader. Het werkt goed om op het hoogste niveau af te kunnen stemmen. De burgemeester 
zorgt voor een effectieve afstemming met de overige leden van de MCT. De sfeer is steeds 
constructief en goed. 
 
Kort voor de Troonswisseling vindt een expliciet moment van reflectie plaats in de MCT. Tijdens 
dat overleg stellen de partners met elkaar vast dat zij met vertrouwen de Troonswisseling en de 
evenementen hieromheen in combinatie met Koninginnedag tegemoet zien. De gezamenlijke 
reflectie wordt als goede ervaring meegenomen. 
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De samenwerking tussen de Amsterdamse eenheid en de landelijk collega's binnen de politie 
verloopt goed. De Zeshoek weet zich steeds gesteund door de Nationale Politie. De eenheid 
Amsterdam heeft een trekkersrol en heeft ruimte om te doen wat nodig is. Ook Defensie 
ondersteunt Amsterdam optimaal, onder meer door het realiseren van een extra loopbrug en 
extra capaciteit voor technische verbindingen. 
 
Samenwerking met het hof 
Op verschilende niveaus vindt afstemming plaats met het hof. In de MCT, in de subzeshoek en 
in biltaraal contact. Dit laatste onder meer met de ceremoniemeester. De afstemming is op 
momenten intensief als verschillende wensen en afwegingen bij elkaar moeten worden 
gebracht. Soms zijn er zaken die nog niet uitgekristaliseerd zijn wat betreft ceremoniële 
aspecten, terwijl er vanuit Amsterdam wordt gevraagd om definitieve keuzes zodat maatregelen 
in gang kunnen worden gezet. Deze en andere bespreekpunten zijn steeds opgelost.  
 
Nationaal Comité Inhuldiging 
Er vindt in een vroeg stadium afstemming plaats tussen Amsterdam en het ingestelde Nationaal 
Comité Inhuldiging (NCI). Het NCI richt zich op het landelijk vieren van de inhuldiging in alle 
delen van het Koninkrijk. Ook coördineerde het NCI landelijke initiatieven voor dankbetuigingen 
aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin. Het 
comité staat onder leiding van dr. Hans Wijers. Amsterdam wordt in het comité 
vertegenwoordigd door wethouder Van Es. De projectleider Civiel onderhoudt contact in 
aanvulling op bestuurlijk contact met de burgemeester. Het Nationaal Comité heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het neerzetten van 30 april op nationaal niveau. Op verzoek van 
Amsterdam heeft het NCI zich hard gemaakt voor het landelijk vieren van Koninginnedag op 30 
april en niet op een door sommige voorgestelde 27 april. Dit is belangrijk voor Amsterdam 
omdat dit bijdraagt aan het spreiden van het publiek.  
 



 

 
 De Troonswisseling | 12 september 2013 pagina 14 van 47 

Samenwerking met private partners 
Op tal van gebieden leveren bedrijven een grote bijdrage. De vervoersbedrijven zoals NS, 
ProRail, GVB en de busvervoerders nemen deel aan het projectoverleg OOV en aan 
verscheidene werkgroepen. Er worden detailscenario's uitgewerkt op het gebied van crowd 
control en er is afstemming over alle elementen die hierop van invloed konden zijn. De facto is 
er de hele avond en nacht vervoer voor bezoekers. Zowel operationeel als bestuurlijk vindt 
afstemming plaats en is er commitment. Ook met andere vitale sectoren zoals de telecom 
sector, het energiebedrijf Liander en Waternet worden afspraken gemaakt. Deze intensieve 
samenwerking op basis van een expliciet commitment is een goede ervaring. 
 
Verscheidene evenementorganisatoren zijn betrokken bij het realiseren van grote 
evenementen. De gemeente kiest na een pitch voor één organisator voor de hele Koningsvaart. 
De Nationale Postcodeloterij is de opdrachtgever voor het evenement op het Museumplein. De 
organisatoren verzetten in korte tijd veel werk. Dit in nauwe afstemming met de gemeente en de 
hulpdiensten. Het heeft duidelijk voordelen dat zeer ervaren partijen worden ingezet en goed 
worden aangestuurd vanuit de gemeente in nauwe samenwerking met de hulpdiensten. Van 
stichting Sail, tot de ontwerpers van het logo en de organisatoren van evenementen.  
 
Samenwerking met de NOS 
De NOS is een belangrijke partner in het hele traject. De wijze waarop de Troonswisseling en 
de Koningsvaart in beeld worden gebracht is cruciaal. Bij een geslaagde dag horen mooie 
beelden die de sfeer goed weergeven. Dit is immers bepalend voor het 'beeld' van al diegenen 
die de plechtigheden en feestelijkheden op afstand volgen. Beelden die de geschiedenis in 
zullen gaan. Het goed op afstand kunnen meegenieten draagt ook bij het aan het beperken van 
de drukte in de stad, zo is de verwachting. In de voorbereiding wordt over tal van zaken 
afgestemd. Dit vergt op momenten dat gezocht wordt naar een compromis op het grensvlak van 
wat gewenst is voor optimale verslaglegging versus andere belangen zoals veiligheid.  

2.7 Een echt integrale aanpak 
Gelet op de opgave zoals eerder is benoemd, moeten tal van maatregelen worden getroffen. 
Maatregelen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. De begin- en eindtijden van 
evenementen zijn direct van invloed op de aan- en afvoer via openbaar vervoer. Een vlotte 
doorloop voorkomt irritatie en daarmee agressie. Het draagt bij aan een goede ervaring van 
bezoekers in Amsterdam. De route van de Koningsvaart is van invloed op de plaatsen waar het 
mogelijk druk zal worden. De route van beveiligde verplaatsingen is van invloed op de 
mogelijkheden van het publiek om door te lopen. Een programma onderdeel dat uitloopt kan 
direct van invloed zijn op het volgende onderdeel. Een schone stad, draagt bij aan een veilige 
stad. Het gewenste publieksprofiel heeft gevolgen voor de programmering van evenementen. 
De gewenste uitstraling en sfeer zijn van invloed op het benodigde politieoptreden en daarmee 
op de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. Het beperken van overmatig alcoholgebruik 
moet bijdragen aan een goede sfeer en aan het voorkomen van incidenten. 
 
De integraliteit van de aanpak blijkt vroeg in de voorbereiding bij het beoordelen van de 
mogelijke risico's van drukte bij het Centraal Station, zoals eerder benoemd. Wat begint met 
begrijpelijke zorgen van de politie over de veiligheid en de wil van de burgemeester om alles te 
doen wat mogelijk is, resulteert uiteindelijk in een uitgewerkt totaalprogramma gericht op het 
spreiden van publiek, het scheiden van mogelijke botsende publieksprofielen en het 
beïnvloeden van publieksstromen. Deze integrale benadering wordt doorgezet. Het versterkt de 
samenhang tussen Civiel en OOV. Het maakt dat alle wijzigingen worden doordacht op 
mogelijke bedoelde en onbedoelde effecten op andere aspecten van de aanpak. Betrokken 
partners blijven met elkaar in gesprek om inzicht te krijgen in overwegingen en belangen.  
 
Ondanks het feit dat Amsterdam ruime ervaring heeft met (zeer) grote evenementen, geven de 
betrokken professionals aan dat de integraliteit, de multidisciplinariteit en de bijbehorende wijze 
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van samenwerking uniek waren. Deze integraliteit benoemen zij als een van de belangrijkste 
goede ervaringen die moet worden vastgehouden. 

2.8 Bewust omgaan met risico's 
Een van de uitgangspunten is uit te gaan van 'risicobeheersing en niet van risico-uitsluiting.' 
Evenals de andere uitgangspunten moet de betekenis ervan blijken in de praktijk. Een 
evenement als dit gaat gepaard met risico's. Er is een breed scala aan mogelijke maatregelen 
om met deze risico's om te gaan, gericht op het wegnemen, beperken of beheersen van het 
risico. Maatregelen die van invloed zijn op de uitstraling van het evenement, het open karakter, 
de duur en dergelijke. Dit vergt vele grote en kleinere keuzes hoe om te gaan met de 
verschillende risico's: wat is acceptabel? Wat is proportioneel? Wat is veilig genoeg? Dit tegen 
de achtergrond van veel onzekerheden. Hoeveel mensen komen er? Wat zijn de 
weersomstandigheden zijn? Hoe om te gaan met de mogelijkheid dat op een later moment er 
alsnog een dreiging van kwaadwillenden komt? Kunnen maatregelen nog worden aangepast?  
 
Het inzichtelijk maken en houden van risico's hoort bij een professionele voorbereiding. Er wordt 
gebruik gemaakt van officiële dreigingsanalyses van inlichtingendiensten en politie. Dit onder 
regie van de NCTV. Mede op basis hiervan worden besluiten genomen over 
beveiligingsmaatregelen. De nationale Werkwijze Nationaal evenement (ontwikkeld na de 
aanslag in Apeldoorn in 2009) wordt benut in aanvulling op de Amsterdamse ervaring en 
werkwijze rond scenario's en het werken met beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. 
Professionals werken vele tientallen mogelijke incidenten uit en vertalen deze naar mogelijke 
maatregelen in de voorbereiding of in de respons. Veel mogelijke incidenten kunnen regulier 
worden afgehandeld door hulpdiensten, gemeente of vitale bedrijven. In goed overleg tussen 
Amsterdam en de NCTV wordt een aangepaste aanpak van de scenario's toegepast. 
Drieëntwintig bestuurlijke scenario's worden vastgesteld in de Zeshoek als basis voor de 
voorbereidingen. Tezamen dekken de maatregelen voor deze 23 scenario's het totale scala aan 
mogelijke incidenten en crises (zie de uitwerking in het deel OOV), zo concludeert de Zeshoek.  
 
Het uitgangspunt 'risicobeheersing' betekent dat maatregelen worden getroffen maar ook dat 
(enige mate van) veiligheidsrisico's worden geaccepteerd. In enkele gevallen is de keuze om 
alsnog wel uit te gaan van risico-uitsluiting. Een voorbeeld hiervan is het uitsluiten van de 
mogelijkheid van het verstoren van de inhuldigingsplechtigheid in de Nieuwe Kerk door een 
bommelding. Dit vergt een bomcheck in omringende woningen en bedrijven zodat als er een 
melding zou komen, er vanuit kon worden gegaan dat deze loos zou zijn. Voor het 
Museumplein is de keuze uit te gaan van een groot aantal bezoekers en extra maatregelen, ook 
al bestaat de kans dat dit niet nodig is.  
 
Dit uitgangspunt vergt voortdurende professionele scherpte en expliciete bestuurlijke keuzes. Er 
is steeds vertrouwen in de professionals. Het werken met scenario's helpt bij het doorleven van 
mogelijke gebeurtenissen en het zoeken naar mogelijkheden het risico te beperken. Zowel 
operationeel, tactisch als strategisch. Er is een volgende professionele stap gezet in de wijze 
waarop scenario's bestuurlijk zijn uitgewerkt: met uitgangspunten, aandachtspunten en 
mogelijke kritieke besluiten. Ondanks de druk en de beperkte tijd is er steeds ruimte om bij 
twijfel opnieuw goed te kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden. 
 
 

2.9 Verdere professionalisering op verschillende terreinen  
De voorbereidingen moeten in drie maanden plaatsvinden. Belangrijke randvoorwaarden zijn de 
beschikbaarheid van benodigde expertise en ruime ervaring met grote evenementen maar ook 
met Koninklijk bezoek, massale media-aandacht en complexe veiligheidsoperaties. Amsterdam 
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beschikt samen met haar partners over deze expertise en ervaring. Toch is de totale opgave 
ook voor hen van een ongekende omvang. Dit is ondanks de ervaring zeker geen routine. Het 
vergt voortdurend doorontwikkelen, leren van eerdere gebeurtenissen en creativiteit in aanpak. 
 
In de voorbereiding en uitvoering wordt op vele vlakken een volgende stap qua 
professionalisering gezet. Een ontwikkeling die zeker ook na de Troonswisseling van grote 
waarde is. Iedere discipline doet nieuwe ervaringen op. Voorbeelden van deze volgende stap 
zijn: meer veiligheid door meer feest, het werken met een stevig webcare team voor het 
omgaan met berichten op sociale media, de wijze van opzetten en invullen van het 
internationaal perscentrum, het ontwikkelen van een speciale app voor bezoekers, meer 
maatwerk in vergunningen, het werken met een meldkamer voor het toezicht en de handhaving 
in de stad, het verder verfijnen van beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen als basis voor 
het handhaven van de openbare orde en de rechtsorde en het vooraf formuleren van kritieke 
beslissingen/sleutelbesluiten bij crisis, het verder beperken van overmatig alcoholgebruik, het 
versterken van communicatieverbindingen van hulpdiensten, het voorbereiden op mogelijke 
uitval van ICT en het aansluiten van vitale bedrijven op de crisisorganisatie. Professionals zijn 
heel bewust 'voorbij de routine' gegaan. 
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3 Terugblik 'Civiel' 
 

3.1 Projectaanpak Civiel-deel 
Het deelproject Civiel bestaat uit een overkoepelend projectteam met verschillende 
werkgroepen: communicatie, uitvoering locaties en routes, juridische zaken, citydressing, 
publieksevenementen, bestuursondersteuning en verantwoording. Bestuurlijke besluitvorming 
vindt plaats in het kernteam op basis van de door het college vastgestelde plan van aanpak. Er 
is ruime ervaring vanuit PMB wat betreft grote projecten en grote evenementen. Deze ervaring 
is ook ruim aanwezig in de projectgroep en in werkgroepen. Het is van belang de aanwezige 
expertise binnen de gemeente zoveel mogelijk een plaats te geven in de organisatie (oa in de 
werkgroepen).  

3.2 Communicatie  
Een van de hoofdcomponenten van het deelproject Civiel is communicatie. Dit betreft zowel 
communicatie met bewoners en ondernemers, als communicatie richting mogelijke bezoekers 
en communicatie met pers en media. Om de vele activiteiten te coördineren wordt een 
projectgroep communicatie gevormd. Dit naast een landelijke werkgroep communicatie waarin 
de directeur communicatie deelneemt. 
 
Verschillende onderdelen van de directie 
communicatie zijn intensief betrokken. 
Van bestuursvoorlichting tot externe 
betrekkingen en het 
evenementenbureau. 
 
Communicatiestrategie 
Er wordt gewerkt vanuit een expliciete 
communicatiestrategie. De doelstelling 
voor de communicatiediscipline is dat 
iedereen terug kan kijken op een 
geslaagde dag. De Troonswisseling 
moet een mooie plek krijgen in de 
herinnering van mensen en in de 
geschiedenis van Nederland en 
Amsterdam. De communicatiestrategie 
is onder meer gericht op: 
- Crowd management en zelfredzaamheid: goed informeren, bevorderen sfeer en beroep op 

mensen om bijdrage hieraan te leveren 
- Aandacht voor eigen medewerkers Enthousiaste medewerkers tot ambassadeurs van dit 

project maken.  
- Amsterdammers recht doen door ruimte te geven aan protest, niet door te slaan in 

veiligheidsmaatregelen hen te betrekken. 
 
In de uitwerking van het communicatieplan worden expliciet aandachtspunten benoemd. Zo is 
duidelijk dat er een spanningsveld kan zitten in het open en gastvrij willen zijn en het anderszins 
willen voorkomen van overcrowding. Ook sober en feestelijk vergen een goede balans. 
Naarmate de voorbereidingen vorderen en vooral de integrale aanpak rond crowd control vorm 
krijgt, nemen ook de verwachtingen van communicatie als 'middel' toe. Om deze verwachtingen 
realistisch te houden wordt op momenten door betrokken professionals aangegeven dat er 
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grenzen zijn aan wat met communicatie kan worden bereikt. Looproutes kunnen aantrekkelijk 
worden gemaakt, maar bijvoorbeeld de route naar Noord blijft relatief 'ver' om te lopen.  
 
Overall is de beoogde communicatiedoelstelling gerealiseerd. Verwachtingenmanagement over 
in hoeverre je doelstellingen met communicatie kunt bereiken is van belang gedurende het hele 
project. 
 
Communicatie met bewoners en ondernemers 
Bewoners en ondernemers worden over verschillende onderwerpen actief geïnformeerd. Er is 
informatie op verscheidene websites en er zijn gerichte bewonersbrieven over vooral 
maatregelen en evenementen. De stadsdelen verzorgen een deel van deze communicatie. De 
communicatie over het programma en alle festiviteiten wordt centraal verzorgd. Er is 
communicatie gericht op alle inwoners van Amsterdam en er is gerichte informatie voor 
bewoners en ondernemers van een specifiek gebied. Dit laatste vooral voor diegenen die 
implicaties ondervinden van te treffen beveiligingsmaatregelen. 
 
Dat beveiligingsmaatregelen gevolgen hebben voor omgeving Dam is snel duidelijk. Wat dit 
exact inhoudt blijkt als de maatregelen zijn uitgewerkt. Dit zorgt voor een communicatieve 
uitdaging. De burgemeester wil bewoners en ondernemers actief informeren, maar kan 
tegelijkertijd nog beperkt informatie geven. Tijdens een informatiebijeenkomst specifiek over 
maatregelen op en rond de Dam worden bewoners en ondernemers geïnformeerd over de 
hoofdlijnen. Vanaf dat moment wordt de communicatie maatwerk en ontstaan intensieve 1-op-1 
contacten tussen bewoners, ondernemers en de gemeente. Dit vanuit communicatie en in 
afstemming/samenwerking met het stadsdeel en de politie. De 
gebiedsbeheerders/omgevingsmanagers van de stadsdelen zijn het vaste contactpersoon voor 
de indirect betrokken bewoners en ondernemers. Ook rond andere beveiligde locaties worden 
bewoners en ondernemers geïnformeerd. 
 
Er wordt gekozen voor een hoog serviceniveau en een 'er op af' aanpak: als er knelpunten, 
vragen of zorgen zijn dan worden die snel opgepakt. Zoveel als mogelijk worden vragen 
beantwoord en wordt meegedacht over mogelijk oplossingen voor praktische problemen. Ook is 
er compensatie voor diegenen die gevraagd worden hun huis te verlaten. Dit is een 
onkostenvergoeding maar ook de mogelijkheid kaartjes te krijgen voor het concert van Armin 
van Buuren of Andre Rieu. De politie maakt op maat afspraken met ondernemers over 
veiligheidsmaatregelen zodat de impact hiervan zo beperkt als mogelijk is. Op momenten dat 
maatregelen wijzigen worden de vaste contacten en kanalen benut om dit toe te lichten. De 
belangrijkste wijziging was het besluit tot een omvangrijker bomcheck rond de Dam. Bewoners 
en ondernemers moeten worden bereikt om toestemming te geven voor het binnentreden van 
het pand. Ook moet worden uitgelegd wat een bomcheck inhoudt en waarom dit nodig is. 
 
De intensieve communicatie met en ondersteuning van bewoners en ondernemers zorgen voor 
zorgvuldigheid en bevorderen een soepel verloop. De benodigde inzet en de bijbehorende druk 
op betrokken medewerkers zijn groot. In de toekomst kan In de voorbereiding hier qua extra 
capaciteit rekening mee worden gehouden, ook voor ondersteuning van zaken die niet primair 
communicatie betreffen. 
 
Ondernemers worden geïnformeerd over de regels rond alcohol. Er wordt special 
campagnemateriaal ontwikkeld voor winkeliers gericht op iedereen die alcohol wil kopen. 
Bewoners worden door het stadsdeel geïnformeerd over onder meer verkeersbeperkende 
maatregelen in Centrum. 
 
Pers en media  
Op verschillende momenten geeft de burgemeester in de media een toelichting op de 
voorbereiding van de Troonswisseling en Koninginnedag. Het informeren van pers en media 
vindt steeds plaats in nauwe afstemming met het rijk en met de Verenigde Vergadering. Op 26 
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maart vindt een eerste gezamenlijke persconferentie plaats van burgemeester, voorzitter 
Verenigde Vergadering en de minister-president.  
 
Amsterdam zal vele honderden journalisten ontvangen. De Troonswisseling is live te volgen op 
tv en internet en trekt veel internationale aandacht. Dit vergt een goede ontvangst en adequate 
faciliteiten. Journalisten moeten een goed beeld krijgen van Nederland en Amsterdam. Daarbij 
hoort ook een goede persoonlijke ervaring. 

 
In aanloop naar 30 april heeft de Directie Communicatie contact met Stockholm over de 
ontvangst en accommodatie van journalisten tijdens het koninklijk huwelijk in Stockholm. Het 
perscentrum is een gezamenlijk project van de Verenigde Vergadering, de 
Rijksvoorlichtingsdienst en de Gemeente Amsterdam. Een speciaal projectteam, onder leiding 
van de Directie Communicatie, is verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. Gekozen is om de 
Beurs van Berlage in te richten als perscentrum. Het perscentrum is ook de plek waar de 
minister-president, de voorzitter van de VV en de burgemeester een internationale 
persconferentie houden op 28 april.  
 
Het aantal journalisten is groot. 1100 journalisten melden zich aan voor accreditatie. In totaal 
maken 1500 journalisten gebruik van het perscentrum, waarvan 70 tot 80 procent internationale 
pers is. Op piekmomenten biedt het perscentrum ruimte aan 600 journalisten. Er zijn ruime 
faciliteiten. Dit vergt een inzet van 60 medewerkers verdeeld over acht shifts. De medewerkers 
van het perscentrum waren alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam.  
 
Het momentum van aanwezigheid van de vele media wordt ook benut om Amsterdam actief te 
promoten. In samenwerking met Amsterdam Marketing is een side programma aangeboden 
aan het internationale pers. Zij kunnen onder meer kennis maken met het te heropenen 
Rijksmuseum en het vernieuwde Van Gogh Museum. Tijdens een boottocht kunnen journalisten 
zien wat de vaarroute zal zijn voor de Koningsvaart. 

 
Op 28, 29 en 30 april verschijnen er periodiek persupdates over het verloop van de 
Troonswisseling en de evenementen. De updates gaan onder meer over de sfeer in de stad, de 
opbouw van de drukte en inzet van politie en hulpdiensten. Communicatie over specifieke 
incidenten of gebeurtenissen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Regionaal 
Beleidsteam (de crisisorganisatie). 
 
Bezoekers en bereikbaarheid 
Vanaf het begin is actief gecommuniceerd naar Amsterdammers en naar alle andere mogelijke 
bezoekers. Stap voor stap is informatie gegeven over het programma, de evenementen en de 
voorgenomen maatregelen. Naarmate het programma meer vorm en inhoud krijgt kan er meer 
specifiek worden gecommuniceerd.  
 
Er wordt geprobeerd inzicht te krijgen in het mogelijke aantal bezoekers. Dit is belangrijk bij het 
bepalen van tal van maatregelen. Er worden onder meer drie publieksmetingen uitgevoerd. 
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Inwoners van Amsterdam, de Regio Amsterdam en de rest van Nederland worden gevraagd 
naar hun plannen voor de Troonswisseling en Koninginnedag 2013. Dit om een indruk te krijgen 
van het aantal bezoekers, het type bezoekers maar ook de spreiding over de stad. Op deze 
wijze kan de effectiviteit van de communicatie worden ingeschat. In een uiterst geval kunnen 
maatregelen worden aangepast. De laatste metingen zijn op 26, 27 en 29 april uitgevoerd. De 
metingen waren nuttig. Er kwam een 'rustig' beeld uit. De metingen kunnen wel nog gerichter 
worden benut. 
 
Conclusies uit de laatste meting bezoekersprofiel 
Bekendheid programma 30 april: zes op de tien (globaal) bekend met programma in Amsterdam 
Wel of niet naar Amsterdam 
- Minder Amsterdamse bezoekers dan in 2012 
- Personen onder de 30 vieren Koninginnedag het vaakst in Amsterdam 
- De drukte en het weer bepalend bij keuze op laatste moment Koninginnedag en Troonswisseling 

vieren in Amsterdam 
- Zeven van de tien bezoekers vieren overdag Koninginnedag 
- Klein deel Amsterdammers naar de Dam voor Troonswisseling 
- Meer bezoekers kiezen voor Koningsvaart dan voor de Dam  
- Bezoekers lijken minder vaak voor trein te kiezen 
- Aantal groepen afgenomen 
- Bijna de helft informeert zich over festiviteiten via internet 
- Tweederde regiobezoekers informeert zich tijdens Koninginnedag via telefoon 
 
Amsterdammers en mogelijke bezoekers moeten weten wat er waar in Amsterdam te doen is. 
Communicatie is een belangrijk middel om overcrowding te voorkomen en vooral om een goede 
sfeer te bevorderen. Er wordt digitaal en hard copy kaartmateriaal ontwikkeld waarop te zien is 
wat het programma is. In de stad staan grote verwijsborden naar de grote evenementen. 
Zogenoemde verwijsteams helpen bezoekers ook bij het vinden van de juiste route. De set van 
maatregelen werkt in het soepel laten verlopen van de loopbewegingen. 
 
In het kader van crowd control wordt een App 
ontwikkeld voor de smart phone en tablet. Met deze 
gratis app krijgen bezoekers praktische informatie 
over het programma, route-informatie en 
bijvoorbeeld actuele informatie over bijvoorbeeld 
trein- en busverkeer. In het kader van crowd control 
bevat de app ook de mogelijkheid om de drukte in 
de stad weer te geven. Door het gebruik van de app 
kan een 'heatmap' gemaakt worden die kan worden 
benut door politie en anderen om de opbouw van de drukte te monitoren en waar nodig mensen 
gericht te informeren plaatsen te mijden. Vanuit de telecomproviders komen echter zorgen over 
het gebruik van de 'heat' functie. Dit zou dusdanig veel capaciteit kunnen vergen dat dit 
verstorend kan werken voor het telefoonnetwerk. Er is intensief overleg met KPN en anderen 
maar er blijven zorgen bij vooral KPN. Specialisten verschillen onderling van mening. Hierop 
besluit de Zeshoek de heatfunctie niet te gebruiken. De app is alsnog een succes en wordt 
70.000 maal gedownload. De app is doorontwikkeld en bij latere evenementen wel gebruikt, 
onder meer bij GayPride. Een aandachtspunt is hoe om te gaan met twijfels zoals in dit geval 
verwoord door KPN. Een externe second opinion is een mogelijkheid. Het streven moet zijn 
tijdig te komen tot een oplossing. Dat was in dit geval niet meer mogelijk mede gelet op het 
belang van een ongestoorde communicatie.  
 
Via de app kunnen ook sociale media worden gevolgd (van NS, politie, gemeente en anderen). 
De politie is actief op Twitter zoals ook bij eerdere evenementen. Een speciaal webcare team 
van de gemeente richt zich op het monitoren van reacties op sociale media. Het team reageert 
actief. Hiermee is een volgende stap gezet in het omgaan met en de inzet van sociale media.  
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Amsterdam.nl wordt druk bezocht. Het aantal bezoekers is aanzienlijk hoger dan op ee 
reguliere Koninginnedag. Een volgende stap is website geschikter maken voor mobiel gebruik 
en het gebruik van interactieve plattegronden. 

3.3 Realisatie evenementen 
In het kader van de Troonswisseling worden enkele grote evenementen georganiseerd, 
waaronder de Koningsvaart. Deze evenementen vallen binnen het deelproject. Het doel is te 
komen tot een uniek totaalevenement met de juiste uitstraling. Dit in nauwe afstemming met het 
hof en het rijk en in aansluiting op activiteiten van het Nationaal Comité. Dit laatste betreft 
bijvoorbeeld het geven van een plaats aan het Koningslied in het programma.  
 
De basis van het programma krijgt in een vroeg stadium vorm. In de eerste dagen ontstaat het 
idee van een mini-sail en vaartocht waarin de top van cultureel Nederland op allerlei gebied aan 
bod komt. Dit wordt verder uitgewerkt en uitgedacht. In het kader van crowd control komen er 
meer evenementen: meer veiligheid door meer feest. Er moet een evenement komen op het 
Museumplein en er komt een dance event in Alkmaar. Dit laatste is mogelijk na overleg met de 
burgemeester van Alkmaar die bereid is dit op zich te nemen.  
 
De evenementen moeten in korte tijd worden gerealiseerd waarop een beroep wordt gedaan op 
externe organisatoren. Dit onder regie en aansturing van de projectleider Civiel en met 
intensieve betrokkenheid van het evenementenbureau van de directie Communicatie en de 
hulpdiensten. De inzet van ervaren organisatoren in combinatie met intensieve regie vanuit de 
gemeente blijkt cruciaal. 
 
Koningsvaart (incl. Kop Java)5 
De uitdaging voor de Koningsvaart is te komen tot een mooi programma dat het beste van 
Nederland en Amsterdam laat zien aan de vele kijkers op televisie en internet die het event live 
kunnen volgen. De NOS brengt dit in beeld. De inhoud van het programma is zeer belangrijk en 
moet passen bij het Koninklijk paar. Het moet ook veilig verlopen. Er is intensief afstemming 
met onder meer de ceremoniemeester van het hof over de route en het tijdpad. Dit is direct 
gekoppeld aan de vele programmaonderdelen die op het juiste moment moeten plaatsvinden, 
inclusief het overvliegen van de F16's en het afvuren van saluutschoten door de Marine. In de 
voorbereiding worden vele ideeën ontwikkeld voor de invulling van het programma.. De 
organisatie wordt in handen gelegd van een overkoepelende organisator. Na een pitch wordt dit 
gegund aan IDTV. Er is intensieve regie vanuit de gemeente met nauwe betrokkenheid van de 
burgemeester. 
 
Er zijn vele factoren waarmee rekening moet worden gehouden: van uitstraling tot 
aantrekkingskracht op het publiek tot de wijze waarop het in beeld kan worden gebracht. 
Hiertoe zijn specifieke uitgangspunten benoemd. Belangrijk was dat al het moois dat Nederland 
te bieden heeft te zijn is op het water. Het evenement heeft een open karakter met een goed 
zicht voor het publiek aan de wal. Het evenement op de Kop van Java is een belangrijk 
onderdeel. De aanvankelijke invulling wijzigt als het gewenste profiel duidelijker wordt. Er wordt 
geleerd van de ervaring in 2012 toen het te snel te druk werd. Nu is er een evenement van 
Radio538 voor 15.000 bezoekers. Hoogtepunt is het unieke optreden van Armin van Buuren 
samen met het Concertgebouw Orkest.  
 

                                                        
5 Bron foto's: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
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Stichting Sail wordt gevraagd een mini-Sail te verzorgen. Een stremming van het IJ middels een 
fysieke afzetting is vanwege de veiligheid van de Koning noodzakelijk. Voorkomen moet worden 
dat er teveel boten varen en politie inzet nodig is. Dit is een les van de huldiging van het 
Nederlands elftal in 2010. Het IJ is op 30 april gezellig vol, maar er is voldoende ruimte om te 
manoeuvreren en de veiligheid te waarborgen. Afspraken vooraf zorgen ervoor dat alle schepen 
en hun bemanning ‘bekend en vertrouwd’ zijn. Ongeveer 250 boten varen in de 'Koningsvijver'. 
De samenwerking wordt als positief ervaren. De uitgangspunten voor het publieksevenement 
op het IJ zijn in een vroeg stadium vastgesteld, alsmede een aantal oplossingsrichtingen voor 
geconstateerde (crowd-management)knelpunten.  
 
Het weer wordt actief gemonitoord, zowel in de voorbereiding als op 30 april zelf. De 
voorbereiding op slecht weer scenario’s voor Sail beperkt zich tot aanpassingen in het 
programma. Er is geen alternatief indien de vaart niet had kunnen plaatsvinden.  
 
Het van boord gaan door het Koninklijk paar en hun kinderen zorgt voor een hoogtepunt op de 
dag. Dit is niet als zodanig door de Amsterdamse organisatie voorbereid. Vanuit beveiliging is 
er wel rekening gehouden met de mogelijkheid dat het nodig is van boord te gaan. Gedurende 
de vaart wordt duidelijk dat de Koning graag van boord zou willen gaan. Er vindt overleg plaats 
binnen het RBT en met de burgemeester. De RBT-leden en haar adviseurs zien geen grote 
veiligheidsrisico's. Wel bestaat het risico dat het programma uitloopt. Dit programma is strak 
gekoppeld, bijvoorbeeld aan het moment dat straaljagers over zullen vliegen. Dit is de reden 
waarom vanuit het RBT het van boord gaan wordt afgeraden. Een mogelijkheid is ook dat Armin 
van Buuren aan boord komt. Dit kost mogelijkheid minder tijd dan van boord gaan door het 
Koninklijk paar. In ieder geval wordt ervoor gezorgd dat de mogelijkheid om van boord te gaan 
er is in de vorm van een boot van het havenbedrijf. Het blijft tot het laatste moment ook in het 
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beleidscentrum spannend of de Koning wel of niet van boord gaat of dat Armin van Buuren aan 
boord komt. . 
 
Museumplein 
Het evenement op het Museumplein wordt georganiseerd door de Postcodeloterij en Stage 
Entertainment samen met de gemeente. Er is intensieve afstemming over het programma en 
onder meer de veiligheidsmaatregelen. Ook dit kan niet los worden gezien van 
aantrekkingskracht op het publiek en van de totaaluitstraling van de Troonswisseling. Het moet 
zowel feestelijk zijn als veilig en een breed publiek aanspreken. Ook moeten artiesten op deze 
korte termijn beschikbaar blijken. Het doel was mede het 'vasthouden' van een deel van het 
publiek dat anders naar de Dam, de Koningsvaart of het Centraal Station zou gaan. Er is ruime 
ervaring met het plein als evenementlocatie. Het is vooral zoeken naar een optimale inrichting. 
Het evenement is vrij toegankelijk, enkel voor zitplaatsen voor het podium en tribunes links en 
rechts op het veld zijn kaarten voor 10 euro per stuk beschikbaar gemaakt. Ticketing is nodig 
om voor Rieu fans uit de provincie een vaste plek te faciliteren. Dit als gastvrije stad. In de 
plannen is uitgegaan van maximum 40.000 tot 50.000 bezoekers. Qua maatregelen is rekening 
gehouden met een onverhoopt grotere drukte. 
 
Het eindresultaat is een mooi en goed beheersbaar feest op het Museumplein. De opzet gericht 
op verschillende doelgroepen werkte goed: 's ochtends: gericht op kinderen met ouders, 's 
middags gericht op jongeren en 's avonds gericht op volwassenen. Dit kan interessant zijn voor 
toekomstige evenementen. 
 
Evenement Alkmaar6 
Amsterdam wordt goed geholpen door Alkmaar. Het 
evenement moet mogelijk overlastgevende jongeren 
uit Noord Holland een dance event bieden dat buiten 
het profiel van de evenementen voor de 
Troonswisseling en Koninginnedag valt. Amsterdam 
biedt ondersteuning aan. Aanvankelijk lijkt het niet te 
lukken een organisator te vinden die het evenement 
wil en kan organiseren, dit vooral vanwege de beperkt 
beschikbare tijd. Uiteindelijk organiseert SlamFM een 
geslaagd evenement. Het evenement draagt bij aan 
de primaire doelstelling: het verminderen van de 
verwachte drukte in Amsterdam op 30 april 2013. 
Regulering van het evenement d.m.v. kaartverkoop is 
volgens de gemeente Alkmaar een belangrijke 
succesfactor. Het is steeds duidelijk dat er maximaal 
20.000 bezoekers worden toegelaten met een geldig 
toegangsbewijs. Met name de duidelijke en continue communicatie over het uitverkocht zijn van 
het evenement zorgt er volgens Alkmaar voor dat er geen overlast ontstaat door een ‘vrije’, 
mogelijk grote toeloop. Deze ervaring wordt meegenomen in het doordenken van een regionale 
benadering van Koningsdag. 

3.4 Stadsdecoratie7 
De stad moet niet alleen schoon zijn maar er ook feestelijk uitzien. Tegelijkertijd moest de totale 
uitstraling sober zijn. Er wordt een werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van de 
directie Communicatie met deskundigen van de gemeente (directie communicatie/stadsdeel 
Centrum) en Amsterdam Marketing. Daardoor kan snel een briefing voor de pitch voor 
ontwerpers en producenten worden opgesteld. Op basis van een pitch wordt gekozen voor een 

                                                        
6 Bron foto: SLAM!Koninginnedag 2013 
7 Bron foto's: Studio VollaersZwart’ 
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ontwerper en voor een producent die ook in 2002 de citydressing heeft verzorgd. Ook dit 
bevordert de snelheid waarmee een gedetailleerde offerte en plan van aanpak wordt geleverd. 
De operationele fase kan vrijwel onmiddellijk na de pitch van start gaan  
 
De keuze voor het ontwerp van de stadsdecoratie wordt bekend gemaakt tijdens een 
bijeenkomst voor ondernemers en bewoners rond de Dam geleid door de burgemeester. De 
keuze valt op Koeweiden Postma uit Amsterdam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In een locatielijst worden de verschillende locaties in kaart gebracht die feestelijk aangekleed 
moeten worden: gebouwen op en rond de Dam, de verblijfshotels van het Koninklijk Huis, het IJ 
en omgeving (inclusief het versieren van de schepen). Ook bouwhekken, dranghekken en 
pontsteigers worden meegenomen. De outdoor campagne wordt door Amsterdam Marketing 
uitgevoerd. Zij legt ook contact met ondernemers rondom de Dam. Zij kunnen meeliften met de 
aankleding van hun gebouw. Bewoners en ondernemers elders in de stad kunnen ook 
decoraties bestellen voor hun straat. In de noodverordening wordt vastgelegd dat er geen eigen 
(andere) spandoeken mogen worden opgehangen. 
 
Het werkt goed om centrale regie te hebben op de stadsdecoratie en taken geregisseerd te 
beleggen bij ervaren, externe partijen. Ook is voldoende budget beschikbaar gesteld om de 
ambities waar te kunnen maken (€ 0,5 mln totaal vanuit budget Troonswisseling). Vanuit de 
stad en het land, maar ook van specifieke groepen zoals omwonenden en journalisten heeft 
Amsterdam mooie complimenten mogen ontvangen. De City Dressing is bovendien bekroond 
met de Red Dot award. Vanuit communicatieprofessionals in het land zijn diverse verzoeken 
binnengekomen om onze kennis en ervaringen te delen. Bewoners en bedrijven werken goed 
mee door zich te houden aan het verbod op eigen spandoeken en decoratie.  
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3.5 Uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte 
In de voorbereiding wordt gewerkt aan het schoon krijgen en houden van de stad. In het kader 
van de maatregelen moeten soms objecten worden verwijderd. Er geldt een parkeerverbod in 
enkele straten die top 30 april vrij moeten zijn van obstakels. Dit geldt voor auto's, scooters en 
fietsen. Bewoners en ondernemers worden hierover geïnformeerd en er zijn 
waarschuwingsborden geplaatst. Resterende fietsen en voertuigen worden verwijderd. De Dam 
wordt schoongemaakt. Op enkele strategische plaatsen worden bloembakken geplaatst. Het 
vele hekwerk en de afzettingen worden geleidelijk opgebouwd en in korte tijd afgebouwd na 
afloop. Hiervoor is, naast de gemeentelijke materiaaldienst voor de verkeersmaatregelen, één 
producent gecontracteerd onder wiens regie de locaties zijn “opgebouwd”. 
 
Na afloop is de grootste uitdaging het schoon krijgen van de (binnen)stad. Met bijna honderd 
veeg-, spoel-, en vuilniswagens en honderd medewerkers in elf ploegen wordt er vanaf 30 april 
00.00 uur hard gewerkt aan het schoonmaken van de stad. Er wordt begonnen bij Amsterdam 
Centraal. Er is minder afval dan eerdere jaren, maar dit is wel meer verspreid over het centrum. 
Dit mede omdat de activiteiten verspreid over de stad plaatsvonden. De ervaring van eerdere 
jaren loont. Alles bij elkaar is het grootste werk in twee dagen gedaan. 

3.6 Sponsorwerving 
Vanaf het begin geeft de burgemeester aan te willen zoeken naar sponsoren die een bijdrage 
willen leveren. Dit om actief te werken aan het waar mogelijk beperken van de kosten. Ook 
vanuit het rijk wordt meegedacht over mogelijke sponsoren. Er vindt onder meer een 
sponsorwervingbijeenkomst plaats in de Ambtswoning. Verscheidene grote bedrijven, fondsen 
en vermogende particulieren worden benaderd met de vraag of zij interesse hebben. Er wordt 
gekozen voor maatwerk en gericht benaderen. Dit onder regie van Externe Betrekkingen van de 
directie Communicatie. Zo kan rekening worden gehouden met de gewenste uitstraling van het 
evenement. Het vergt het actief meedenken over gepaste mogelijkheden voor sponsoring. De 
betrokkenheid van de burgemeester is noodzakelijk en blijkt zeer effectief. Na ambtelijke 
voorbereiding kan de persoonlijke inzet van de Burgemeester van doorslaggevende betekenis 
zijn. Er is veel begrip bij beoogde sponsoren voor het feit dat een grote exposure bij deze 
speciale gebeurtenis niet mogelijk is. Het totaal aan sponsoring en opbrengsten is 3,8 miljoen 
euro. Hierin zijn bijdragen van andere overheden (rijk en provincie), opbrengsten uit 
kaartverkoop en de inzet van de Postcodeloterij op het Museumplein meegenomen. 
 
Ook de sponsoring is een voorbeeld van buiten de gebaande paden denken. Dit werkte goed, 
mede door de reeds aanwezige ervaring en expertise op dit vlak. In een volgende stap kan de 
sponsoring nog gerichter worden aangepast op basis van een overzicht van benodigd type 
sponsoring (materieel en in natura). 

3.7 Budgetbewaking 
Vanaf het begin heeft de burgemeester aangegeven dat het belangrijk expliciet rekening te 
houden met de kosten. Het budget moet niet worden overschreden. Waar mogelijk moeten de 
kosten verder worden beperkt. Soberheid is één van de gezamenlijke uitgangspunten. Binnen 
het project worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met opdrachten aan externe 
partijen. Alle opdrachten moeten worden geaccordeerd door de projectleider Civiel of de 
projectleider OOV. Er wordt steeds bewust verkend of de kosten kunnen worden beperkt, 
zonder dat dit ten koste gaat van het gewenste kwaliteitsniveau. Dit betekent dat andere 
partners die namens de gemeente overleg voeren met derden, altijd voor de 
opdrachtverstrekking de projectleiding moeten betrekken. Soms botst dit met het gevoel van 
urgentie, zeker naarmate 30 april dichterbij komt.  
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De burgemeester is nauw betrokken bij het aangaan van verplichtingen van grote opdrachten. 
In het kernteam zijn de kosten regelmatig een expliciet onderwerp van gesprek. Er wordt 
rekening gehouden met de aanbestedingsregels. De projectcontroller monitoort het 
overkoepelende budget samen met de projectleiding Civiel en levert elke week een overzicht 
van het budget aan. Binnen OOV wordt het budget gemonitoord voor de veiligheidsuitgaven. 
Met de directie Juridische Zaken wordt nauw samengewerkt voor de afhandeling van claims 
van bijvoorbeeld hotels, winkels en burgers. 
 
Het bewust omgaan met kosten betekent ook dat steeds helder moet zijn wie opdrachtgever is, 
en wie voor welke kosten verantwoordelijk zijn. Dit geldt ook voor maatregelen die nodig zijn 
voor bewaken en beveiligen. Sommige kosten zijn voor het rijk, de Verenigde Vergadering of 
Amsterdam. Andere kosten zijn gezamenlijke kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het 
perscentrum. 
 
Een dedicated projectcontroller werkte goed. De aanwezige financiële systemen leverden 
beperkte ondersteuning, en in de toekomst moet hier meer aandacht aan gegeven worden. Het 
is gelukt het kostenbewustzijn een expliciete plaats te geven in het project. Ook in discussies 
over maatregelen wordt hier expliciet naar gekeken.  

3.8 Bestuursondersteuning en verantwoording 
De commissie Algemene Zaken spreekt op 28 februari over het concept plan van aanpak. De 
raad wordt per brief van 20 maart geïnformeerd over twee specifieke onderwerpen: de 
demonstratielocaties en de uitnodiging voor de beëdiging en inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Een 
meer uitgebreide stand van zaken volgt in een brief aan de raad van 11 april. In de behandeling 
van de brief licht de burgemeester onder meer de financiële stand van zaken toe. Vanuit de 
raad is er kritiek op het voornemen een groot aantal ballonnen op te laten. Hierop wordt 
besloten de ballonnen niet te gebruiken. 
 
De burgemeester ontvangt tijdens de periode van voorbereiding vele vragen en reacties van 
burgers maar ook van ondernemers. Alle berichten en vragen worden zo goed mogelijk 
bijgehouden en beantwoord. Ook na de Troonswisseling worden de berichten bijgehouden en 
zo zorgvuldig mogelijk afgehandeld. Dit draagt bij aan de realisatie van de uitgangspunten 
(openheid, redelijkheid en billijkheid wb klachten), maar vergt intensieve aandacht (1 fte civiel 
naast inzet van de inhoudelijk betrokken ambtenaren. 

3.9 Juridische zaken Civiel 
De experts binnen en buiten de gemeente worden via deze virtuele werkgroep ingeschakeld 
waar het gaat om contractvorming, het vastleggen van toezeggingen, schade en 
nadeelcompensatie en overige juridische vragen. De werkgroepvoorzitter fungeert als 
aanspreekpunt voor de projectleiding en coördinator van de experts. Voor het behandelen van 
aanvragen voor nadeelcompensatie van ondernemers wordt intensief samengewerkt tussen de 
projectleiding civiel, DJZ en communicatie. Richtinggevende besluiten van de burgemeester 
dienen als vertrekpunt voor overleggen met (groepen) ondernemers. Met name de vaststelling 
dat het een uniek evenement betreft (zowel reguliere Koninginnedag als Troonswisseling) biedt 
in een aantal gevallen ruimte om ondernemers tegemoet te kunnen komen in het geval van 
bewezen nadeel. De werkgroep geeft hiermee invulling aan het uitgangspunt om hinder en/of 
schade op basis van redelijkheid en billijkheid te compenseren en het uitgangspunt dat een zo 
breed mogelijk publiek een goede herinnering bewaart aan 30 april 2013.  
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4 Terugblik Openbare Orde en Veiligheid 

4.1 Projectaanpak OOV-deel 
De uitdaging van het deelproject OOV is het grote aantal betrokkenen. Er moet worden gezocht 
naar een passende organisatiestructuur. Ook moet worden gezocht naar het logisch 
samenbrengen van de voorbereidingen voor specifiek de Troonswisseling en voor de reguliere 
Koninginnedag en – nacht. Er moet aansluiting worden gehouden vanuit de projectorganisatie 
op de staande organisatie, zoals de directie OOV. Dit gebeurt onder meer door de inzet van 
twee senior adviseurs vanuit OOV als plaatsvervangend projectleiders OOV. De 
voorbereidingen op de crisisbeheersing vergen afstemming met andere gemeenten in de 
Veiligheidsregio en met het rijk. In de samenwerking met het rijk is het belangrijk te komen tot 
een eenduidig beeld van de diverse verantwoordelijkheden en van de wijze van samenwerken.  
 
Er wordt aanvankelijk gewerkt in de vierhoek (driehoek en NCTv), maar deze wordt snel 
uitgebreid met GHOR en brandweer. Een aandachtspunt is dat dit idealiter vanaf het begin 
gebeurt. Juist om goed mee te kunnen 'groeien' met de aanpak, zoals vervolgens ook gebeurt. 
Dit geldt ook voor de subzeshoek. Hieronder werkt een brede projectgroep waaraan ook de 
stadsdelen en bijvoorbeeld de vervoerders deelnemen. Voor verscheidene thema's zijn 
werkgroepen actief. In de loop van de voorbereiding komen er werkgroepen bij en gaan er 
werkgroepen af. Er is een basisstructuur en voor specifieke vraagstukken adhoc/tijdelijk een 
werkgroep. Er zijn werkgroepen voor: Koninginnedag regulier, verplaatsingen, mobiliteit en 
crowd control, locatie Dam, Koningsvaart, juridische zaken, accreditatie, beveiligingsringen en 
crisisbeheersing. Intensiteit verschilde onderling sterk. Voor een deel van de betrokken 
professionals geldt dat zij het ervaren als 'veel' werkgroepen. Dit maakt het voor hen soms 
lastig om vanuit de organisatie overzicht te houden. De projectleiding OOV heeft dit overzicht 
wel. OOV fungeert steeds als trekker van een werkgroep. Medewerkers worden gericht ingezet 
op de dossiers waar zij ervaring mee hebben. Dit werkte goed. Een belangrijk aandachtspunt is 
dat er duidelijke, expliciete opdrachten moeten zijn per werkgroep/onderdeel van de 
projectgroep. 
 
De voortgang wordt 
gevolgd met behulp van 
een door het COT 
ontwikkeld 'stuurwiel 
veiligheid.' Het COT 
fungeert als blik van 
buiten voor gevraagd en 
onge-vraagd advies over 
veiligheidsvraagstukken.
Dit stuurwiel is input 
voor de projectleiding 
om na te gaan of 
onderwerpen voldoende 
zijn geadresseerd.  
 
In vergaderingen en 
sessies worden alle 
suggesties en vragen 
bijgehouden zodat er 
geen inzichten verloren 
gaan.  
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Overall werkt de structuur goed. Ondanks het soms grote aantal deelnemers werken de 
verschillende projectgroepen goed. Dit geldt ook voor de aansluiting met Civiel. De beide 
projectleiders hebben regelmatig contact en over en weer is er vertegenwoordiging in 
overleggen. Informatiemanagement is een aandachtspunt. In toekomstige grote projecten kan 
mogelijk gericht gebruik worden gemaakt van IT-toepassingen om actuele informatie en 
(vastgestelde) stukken toegankelijk te maken. Dit maakt het beter mogelijk collega's gericht te 
informeren.  

4.2 Facts en figures 
De facts en figures zoals in de onderstaande tabel opgenomen laten zich globaal als volgt 
duiden: 
- Het aantal bezoekers op 30 april betrof circa 700.000 hetgeen vergelijkbaar is met vorig 

jaar. Het aantal treinreizigers is hierin de meest harde indicator. 
- Het aantal incidenten is licht toegenomen in vergelijking met vorig jaar, echter het aantal 

aanhoudingen is duidelijk lager. Een mogelijke verklaring van de lichte toename van het 
aantal incidenten is dat er meer toezichthouders op straat waren dan andere jaren. Een 
mogelijke verklaring voor de afname van het aantal aanhoudingen is dat de politie, meer 
nog dan andere jaren, de-escalerend te werk is gegaan.  

- Spreiding van de jeugd naar de Dancefeesten, zowel naar locatie (inclusief Alkmaar!) als 
naar eindtijd, lijkt dit jaar succesvoller geweest dan ooit. Er zijn geen grote knelpunten 
geweest in het crowdmanagement. 

- De substantiële daling van het aantal ambulanceritten geeft een indicatie dat het 
alcoholmisbruik dit jaar lager was dan voorheen. De factoren ‘soort publiek’ (gemengde 
doelgroepen) en het weer (relatief koud) spelen hierin een waarschijnlijk een rol van 
betekenis. 

 
Op Koninginnenacht worden 85 aanhoudingen verricht (tegen 72 aanhoudingen dezelfde 
periode vorig jaar). Op 30 april zijn er 145 aanhoudingen (299 aanhoudingen in dezelfde 
periode in 2012).  
 
 2012 2013 
Inschatting bezoekers Koninginnedag 
door de dag heen 

700.000 700.000 

Met de trein aangevoerde bezoekers 
Koninginnedag 

240.000 (210.000 via 
CS en 30.000 via 
Zuid) 

239.000 (176.000 via CS en 63.000 via 
Zuid) 

Bezoekers (9) grote evenementen 
(inclusief Alkmaar, exclusief 
Koningsvaart en Koningsbal) 

90.000 (8 grote 
evenementen) 

95.800 

Aantal vergunningen klein en 
middengroot en tapontheffingen 
(binnenstad) 

559 (zowel in de 
nacht als de dag). 

506 (zowel in de nacht als de dag). 
Vanwege de Troonswisseling zijn er 
uiteindelijk 33 aanvragen niet vergund. 

Incidenten Koninginnenacht 221 285 
Incidenten Koninginnedag 703 759 
Aanhoudingen Koninginnenacht 72 85 
Aanhoudingen Koninginnedag 299 145 
Ambulanceritten Koninginnenacht 1118 66 
Ambulanceritten Koninginnedag 4289 209 
Incidenten spoor (o.a. noodrem en/ of 
spoorlopers) 

1 noodremtrekking 
5 spoorlopers 

1 noodremtrekking 
2 spoorlopers 

                                                        
8 Vorig jaar zijn de ambulanceritten Koninginnenacht geregistreerd binnen de periode van 29 april, 19.00 uur tot 30 april, 
06.00 uur. Dit jaar zijn deze ritten geregistreerd binnen de periode van 29 april, 18.00 tot 30 april, 06.00 uur 
9 Vorig jaar zijn de ambulanceritten Koninginnedag geregistreerd binnen de periode van 30 april, 06.00 uur tot 1 mei, 
06.00 uur. Dit jaar zijn deze ritten geregistreerd binnen de periode van 30 april, 06.00 tot 1 mei, 14.00 uur. 
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4.3 Omgaan met risico's 
De gemeente en haar partners hebben ruime ervaring met grote evenementen, 
veiligheidsvraagstukken en crisisbeheersing. Tegelijkertijd realiseren alle partners zich dat de 
Troonswisseling een uniek evenement is, zeker in combinatie met reguliere Koninginnedag en 
de Koningsvaart. In de voorbereiding wordt rekening gehouden met tal van mogelijke risico's. Er 
wordt gewerkt aan een basisvoorbereiding, zoals de aanwezigheid en beschikbaarheid van 
hulpdiensten, communicatiemogelijkheden, etc. Dit wordt aangevuld met specifieke 
voorbereiding voor geselecteerde scenario's of specifieke mogelijke interventies. Een voorbeeld 
van dit laatste is de voorbereiding van een noodbevel of het voorhanden hebben van extra 
duikploegen. 
 
In aanvulling op de Amsterdamse ervaring wordt gebruik gemaakt van de werkwijze Nationaal 
Evenement. Dit betreft het omgaan met beveiligingsvraagstukken. Onderdeel van de werkwijze 
is het komen tot een selectie van scenario's (een shortlist). Op verschillende plaatsen zijn 
mogelijke gebeurtenissen uitgewerkt. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van de operationele 
voorbereiding en briefing: wat te doen in welke situatie. Een andere functie van e scenario's is 
het komen tot bestuurlijke keuzes over de mate van voorbereiding en het vaststellen van het 
risicoacceptatie. In de bestuurlijke uitwerking is per scenario benoemd wat uitgangspunten, 
aandachtspunten en mogelijke kritieke besluiten zijn. Het is gelukt om tot een selectie van 
scenario's te komen die tezamen de bandbreedte van mogelijke gebeurtenissen en daarmee 
maatregelen dekken. De scenario's worden uitgebreid besproken ambtelijk en in de Zeshoek. 
Op deze wijze worden ze ook doorleefd. Een aandachtspunt is dat er op meerdere plekken in 
de organisatie over 'scenario's' wordt gesproken terwijl hier soms verschillende type 
uitwerkingen mee worden bedoeld. Het is belangrijk in een vroeg stadium gezamenlijk vast te 
stellen wat er met scenario's wordt bedoeld.  
 
Het lukt om te komen tot een passende wijze om de werkwijze Nationaal Evenement te 
combineren met ervaring en expertise Amsterdam. Dit vergt enig zoeken vooral qua wijze van 
bestuurlijke advisering en in relatie tot beperkt beschikbare tijd. Op momenten past de 
systematiek niet bij de benodigde pragmatische bestuurlijke benadering. Een aandachtspunt is 
eerder te beginnen met de discussie over scenario's en met de uitwerking van 
beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen op strategisch niveau en niet te wachten op het 
formele dreigingsbeeld. Gestart kan worden met het huidige dreigingsbeeld als basis.  
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4.4 Evenementenveiligheid 
Evenementenveiligheid is een 
belangrijke opgave. Een 
bemoeilijkende factor is de 
onzekerheid over het aantal 
verwachte bezoekers. Het 
doorgaan van de reguliere 
Koninginnenacht- en dag maakt 
de uitdaging extra groot. 
Koninginnedag gaat om tientallen 
kleine en grote evenementen. 
Hierbij komt de extra opgave van 
de Troonswisseling en de 
Koningsvaart. Het gaat om twee 
heel verschillende type evenementen: Koninginnedag is open en vrij toegankelijk en de feitelijke 
abdicatie is protocollair en gesloten De voorbereidingen voor Koninginnedag zijn al enige tijd 
geleden gestart op het moment dat wordt begonnen met de voorbereidingen voor de 
Troonswisseling. Geleidelijk aan worden de voorbereidingen steeds verder geïntegreerd. De 
taakverdeling Civiel en OOV draagt bij aan het uit elkaar halen van de verschillende functies 
van de gemeente als organisator enerzijds en toezichthouder, handhaver en de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid anderzijds. 
 
Integraliteit en creativiteit 
Naarmate de aanpak meer integraal wordt, worden ook de onderlinge afhankelijkheden van 
maatregelen (zoals vervoer maar ook eindtijden van evenementen) steeds inzichtelijker. Dit 
betekent dat er bijvoorbeeld meer tijd nodig is voor het behandelen van vergunningsaanvragen 
voor evenementen omdat dit mede afhankelijk is van verscheidene nog vast te stellen 
veiligheidsmaatregelen. Ook moet rekening worden gehouden met de vrij te houden zes 
demonstratielocaties. Sommige aanvragen moeten worden geweigerd of aangepast. 
Tegelijkertijd vraagt de burgmeester ook op dit punt expliciet om creativiteit: hoe kan er wel? Er 
blijkt dan ruimte te zijn voor creativiteit en maatwerk zodat evenementen alsnog kunnen 
doorgaan. Het totaal aantal vergunningen voor (kleine en middengrote) evenementen en 
tapontheffingen voor Koninginnenacht en – dag is 506. Vanwege de Troonswisseling worden er 
uiteindelijk 33 aanvragen niet vergund. In de vergunningverlening is ook rekening gehouden 
met de gewenste spreiding van doelgroepen. 
 
Er is veel aandacht voor het vergunningverleningproces en dit proces verloopt beter dan 
eerdere jaren. De centrale coördinatie verloopt goed. De eerste check door stadsdelen bij 
ontvangst van aanvragen en veiligheidsplannen kan nog verder verbeterd worden. Het 
geleverde maatwerk op de vergunningaanvragen bevalt goed en zorg voor meer begrip bij en 
betere contacten met de ondernemers. Wel kost het maatwerk meer tijd en worden enkele 
termijnen overschrijden waardoor lang onzeker is geweest wat wel en wat niet wordt vergund. 
 
Organisatoren 
Evenementenveiligheid is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van de organisator. 
Soms is de gemeente organisator en soms een private partij. Ten behoeve van de veiligheid 
worden veiligheidsplannen opgesteld voor onder meer de Koningsvaart, Kop Java en het 
Museumplein. Deze plannen bevatten maatregelen op het gebied van crowd control, ehbo, 
brandweer en dergelijke. De plannen bevatten ook scenario's en maatregelen in het geval van 
incidenten en calamiteiten. Deze moeten goed worden afgestemd op de bredere incident- en 
crisisbeheersing. De veiligheidsplannen komen begrijpelijkerwijs op een relatief laat moment, 
waarbij wel wordt vertrouwd op de professionaliteit en ruime ervaring van de betrokken 
organisatoren en ingehuurde partners. Dit verloopt in de meeste gevallen soepel. 
Discussiepunten betreffen de toegankelijkheid van het terrein van het evenement op Kop Java 
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voor hulpdiensten en de veiligheid op het Museumplein. Het is moeilijk in te schatten hoeveel 
mensen naar het Museumplein komen voor het gratis deel. Wel is het nodig een 
bezoekersaantal te schatten waarop veiligheidsmaatregelen (vooral ter voorkoming van 
eventuele drukte en om bereikbaarheid voor hulpdiensten mogelijk te komen) moeten worden 
gebaseerd (en de vergunning). Schattingen en inzichten in benodigde maatregelen verschillen 
tussen politie en organisatoren. Uiteindelijk kiest de Zeshoek uit te gaan van een relatief groot 
aantal bezoekers (80.000).  
  
In de organisatie van de Koningsvaart moet vanzelfsprekend zorgvuldig worden afgestemd met 
het hof en met het rijk. Dit vergt het laveren tussen wensen en mogelijkheden, steeds vanuit het 
uitgangspunt dat samen wordt gezocht naar een optimum. Feest en veiligheid komen goed 
samen in de Koningsvaart. Er is maximale creativiteit om dit mogelijk te maken. Ook gericht op 
het zo veel mogelijk voorkomen van beperkende maatregelen voor bewoners. De 
bereikbaarheid van Noord moet goed blijven bijvoorbeeld, onder meer door te zoeken naar 
mogelijkheden om de pontverbindingen zo lang mogelijk in stand te houden. Ook moet rekening 
worden gehouden met de onbedoelde effecten op het bootjesverkeer op de grachten. Er moet 
een mogelijkheid blijven voor bootjes om 'te keren' op het IJ anders zou alles vast komen te 
staan op de grachten. Hier wordt rekening mee gehouden in de wijze van stremmen van het IJ 
door de havenmeester. 
 
Er worden specifieke uitgangspunten voor veiligheid vastgesteld voor de Koningsvaart. Dit is 
kaderstellend voor de organisator. Het werken met één overkoepelende organisator bevordert 
de mogelijkheid uniforme afspraken te maken. Ook met Sail worden afspraken gemaakt over 
benodigde beveiligingsmaatregelen en – instructies richting bemanningen. Er wordt een 
weercommissie voorbereid die op basis van voorbereide scenario's kan inschatten of de 
verschillende programmaonderdelen conform plan doorgang kunnen vinden.  

4.5 Crowd Control & mobiliteit10  
Een van de grootste uitdagingen is crowd control en mobiliteit. Dit zal van grote invloed zijn op 
de evenementenveiligheid. Hiertoe wordt een strategie ontwikkeld, mede met input uit de 
genoemde creatieve sessie. Deze strategie omvat vijf sturingslijnen: 1) sturen op de 
programmering en bezoekersprofielen; 2) sturen op mobiliteit; 3) sturen op fysieke inrichting; 4) 
sturen op tijden en het aanbieden van extra evenementen en; 5) publiekscommunicatie  
 
De aan- en afvoer van bezoekers moet 
veilig en vlot verlopen. Er moet rekening 
worden gehouden met verschillende 
grotere 'loopbewegingen' in de stad, 
verschillende bezoekersprofielen, land 
en water en de aansluiting op 
vervoer/mobiliteit. Ook moet rekening 
worden gehouden met 
beveiligingsmaatregelen en met de 
randvoorwaarden voor inzet van 
hulpdiensten (zoals calamiteitenroutes). 
Overcrowding moet worden voorkomen. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar 
Amsterdam Centraal station maar ook 
naar bekende drukke punten. De wens is te leren van eerdere ervaringen, maar dit zonder te 
grote risico's te nemen met hele nieuwe maatregelen. Wel innovatie maar geen onverantwoorde 
experimenten. 
 

                                                        
10 Bron foto: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
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Integrale aanpak 
Samen met vele professionals vanuit de vervoersbedrijven en betrokken diensten is stap voor 
stap een integrale aanpak ontstaan die in detail is uitgewerkt en uitgedacht. Dit met stevige 
bestuurlijke regie vanuit de burgemeester en de Zeshoek. De maatregelen moeten vervolgens 
steeds worden vertaald naar instructies, ruimtelijke maatregelen, verkeersmaatregelen, 
communicatie uitingen en dergelijke. De integrale aanpak van crowd control en mobiliteit 
bestaat uit het sturen op programmering van evenementen, bezoekersprofielen, spreiding en 
(aantrekkelijke) looproutes. Begin en eindtijden van evenementen maar ook vervoerscapaciteit 
en verkeersmanagement worden als onderwerpen meegenomen in de aanpak. Hierbij wordt 
ook gekeken naar het vervoer per trein door heel Nederland zodat bezoekers na hun bezoek 
aan Amsterdam ook thuis kunnen komen. De NS neemt hiertoe extra maatregelen. Ook het 
GVB en EBS nemen extra maatregelen. 

 
Naast de politie en OOV heeft ook de dienst Infrastructuur en Vervoer een belangrijke rol. Zij 
leverde onder meer de penvoerder voor het overkoepelende crowd control en mobiliteitsplan. 
Deze integrale aanpak is een goede ervaring die wordt meegenomen naar toekomstige grote 
evenementen. Dit met oog voor specifieke kenmerken van die evenementen. 
 
Communicatie 
Ook is van het begin af aan duidelijk dat publiekscommunicatie cruciaal is. Zowel om te grote 
drukte te voorkomen als om bezoekers gericht te informeren over looproutes, piekdrukte, 
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vervoersmogelijkheden en dergelijke. Looproutes moeten aantrekkelijk zijn en bezoekers 
'verleiden'. Dit laatste is bijzonder uitdagend als het gaat om de (lange) looproute naar 
Oeverpark (naast Eye). Een aandachtspunt is dat er soms te veel wordt verwacht van 
'communicatie' als middel om gedrag te beïnvloeden.  
 
Schermen 
Gedurende de dag is het mogelijk om op verschillende plekken (de Dam, Kop Java en 
Oeverpark) in de stad de plechtigheden te volgen op grote schermen. Tevens zijn er vergunde 
locaties waar horecaondernemers TV- schermen buiten mogen zetten om de plechtigheden en 
feestelijkheden rondom de Troonswisseling te tonen. Bij het bepalen van de locaties van de 
schermen wordt rekening gehouden met de bijdrage van de schermen aan crowd management. 
Schermen kunnen mensen aantrekken en daarmee looproutes beïnvloeden en 
overloopgebieden creëren. 
 
Aantal bezoekers?11 
Het aantal bezoekers is een 
belangrijke, maar onbekende variabele. 
In het kader van crowd control en 
mobiliteit is het belangrijk te komen tot 
een schatting. Hiertoe worden 
verschillende middelen ingezet. Naast 
een speciale app wordt op 
verschillende momenten een enquête 
gehouden om te polsen welke plannen 
mensen hebben qua het wel of niet 
bezoeken van Amsterdam. Ook wordt 
gevraagd naar specifieke plannen 
zoals het wel of niet bezoeken van de 
balkonscène en/of de Koningsvaart. Op 
de dag zelf zij er welkomstteams die mensen kunnen informeren over routes en dergelijke. Er 
zijn grote borden waarop richting wordt aangegeven. Dit alles in een herkenbare stijl De 
vervoerders bieden op maat reisinformatie. Er zijn dynamische tekstpanelen waarop teksten op 
maat digitaal kunnen worden ingevoerd. Voor de inzet hiervan zijn scenario's voor crowd 
management ontwikkeld. Een scenario omschrijft in welke situatie, welke tekst, op welke 
dynamische tekstpanelen komt te staan.  
 
Er wordt actief geleerd van lessen van Koninginnedag 2012. Zo komen er extra maatregelen 
om de druk op de Jordaan te verminderen. Er zijn aanpassingen aan de setting van het 
evenement en er is een extra loopbrug die wordt neergezet door Defensie om de loopstroom 
naar Kop Java te faciliteren. Dit mede vanwege de verplaatsingen van gasten en personeel van 
en naar Paleis op de Dam/Nieuwe kerk. Daarnaast is meer dan ooit gekeken naar 
publieksstromen rondom centraal station. De achteruitgang bleef gedurende de hele dag 
gesloten om een teveel aan kruisende stromen in het stationsgebouw te voorkomen. Zowel aan 
de oost- als aan de westzijde van CS zijn looproutes gemaakt om de bezoekerstromen naar alle 
richtingen te faciliteren. Naar de Jordaan is over de verplaatsingsroute heen een tweede 
loopbrug aangelegd zodat ook hier een ongelijkvloerse kruising tussen een massale loopstroom 
en drukke verplaatsingsroute het resultaat is. Alle maatregelen in het kader van crowd control 
en mobiliteit worden tot in detail uitgewerkt en uitgetekend.  
 
Actief monitoren op- en afbouw drukte 
Op de dag zelf wordt gewerkt met een actiecentrum Verkeer en Vervoer met als doel het 
monitoren van de (op- en afbouw) van de drukte. Dit als onderdeel van de crisisorganisatie. 
Ook dit is een goede ervaring die wordt meegenomen naar toekomstige grote evenementen. 
Uiteindelijk valt de drukte mee en is de situatie de hele dag goed beheersbaar. Het weer speelt 
                                                        
11 Bron foto: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
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een rol in het feit dat het rond 22.00 uur al rustig is. De NS geeft aan op 30 april ongeveer 
240.000 mensen per trein naar de stad te hebben gebracht. Rond 22.00 uur zijn inmiddels circa 
175.000 weer per trein vertrokken. 
 
De situatie op het water is een terugkerend punt van aandacht bij grote evenementen. Dit geldt 
ook voor Koninginnedag en de Koningsvaart. Er worden verscheidene maatregelen getroffen. 
Op bepaalde grachten komt onder meer een steekverbod voor boten langer dan 10 meter, 
inclusief vergunde rondvaart. Dit heeft tot doel om blokkeringen te voorkomen in de 
onvermijdelijk drukke grachten. 

4.6 Openbare Orde en rechtshandhaving 
Openbare orde en rechtshandhaving is een vast onderdeel van de voorbereiding op grote 
evenementen. Openbare orde maatregelen kunnen ook juist bijdragen aan het voorkomen van 
escalatie van kleine incidenten, bijvoorbeeld door een goede bejegening vanuit de politie. 
Vraagstukken vooraf waren onder meer hoe om te gaan met demonstraties en protesten, hoe 
op te treden als zich toch incidenten voordoen, hoe om te gaan met potentieel gewelddadige 
eenlingen en dergelijke. 
 
Ruimte voor demonstraties 
De burgemeester geeft direct aan dat het recht op demonstraties vanzelfsprekend wordt 
gerespecteerd. Hiertoe zijn vooraf zes locaties aangewezen: Spui, Frederik Hendrikplantsoen, 
Waterloo-, Azart-, IJ-en Frederiksplein. Door te werken met meerdere locaties kan worden 
voorkomen dat rivaliserende demonstraties elkaar treffen. De locaties worden gedurende de 
dag vrijgehouden voor het geval ze toch nodig zijn. Uiteindelijk wordt alleen het Waterloo-plein 
gebruikt voor een aangekondigde demonstratie. 
 
Openbare orde risico's 
Er kunnen altijd ongeregeldheden ontstaan als er heel veel mensen bijeen zijn, al dan niet met 
kwade opzet. Alhoewel niemand verwacht dat het uit de hand zal lopen, is er wel de 
voortdurende herinnering aan de ernstige rellen in 1980. Ook wordt in de voorbereiding van 
verschillende openbare orde scenario's gericht gekeken naar eerdere ervaringen, waaronder de 
rellen in Haren. Het scenario 'flash mob' en het scenario 'project X' is onderdeel van de 
voorbereiding. Hierbij wordt onder meer vertrouwd op de eerder toegepaste aanpak bij een 
aankondiging van een project X feest in Amstelveen. 
 
Juridisch kader 
Er wordt door de Zeshoek rekening gehouden met de mogelijkheid van strafbare uitingen, zoals 
majesteitsschennis. Voor deze en voor andere mogelijke overtredingen ontwikkelen gemeente, 
politie en Openbaar Ministerie een juridische 'instrumentenkoffer.' De relevante 
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheden worden hierin uitgewerkt. Het gaat om de 
gebiedsaanwijzingen op grond van de APV, de noodbevoegdheden van de burgemeester, de 
fouilleerbevoegdheden (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) en identiteitscontrole, reguliere 
bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten, de bevoegdheid tot binnentreden in woningen en 
verkeersbesluiten en verkeersmaatregelen. De Zeshoek kiest ervoor niet aanvullend op 
bestaande maatregelen preventief te fouilleren op en rondom de Dam. In deze specifieke 
situatie is toegevoegde waarde beperkt, mede omdat de uitvoerbaarheid lastig is. Wel wordt 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het vorderen van het identiteitsbewijs door de politie bij 
afwijkend gedrag en van het verrichten van onderzoek aan kleding/goederen bij een eventuele 
verdachte.  
 
Het juridisch kader wordt bestuurlijk besproken en vastgesteld in de Zeshoek zodat duidelijk is 
welke mogelijkheden en onmogelijkheden er juridisch zijn om in te grijpen. De burgemeester 
vraagt bewust om een beperkte noodverordening ('Oranjeverordening'). Alles dat al elders is 
geregeld hoeft niet in een verordening. Dat past bij de gewenste uitstraling van het hele 
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evenement. Er is een specifieke werkgroep juridische zaken met de directie JZ van de 
gemeente, Openbaar Ministerie, politie en OOV. Dit werkt goed omdat vraagstukken direct 
integraal en multidisciplinair kunnen worden benaderd, inclusief de gewenste en nodige 
creatieve benadering van veiligheidsvraagstukken. De opgeleverde juridische 'producten' zijn 
geschikt ook voor andere evenementen en gebeurtenissen. 
 
Voorkomen escalatie en verkeerde dynamiek 
Alle maatregelen staan in het teken van het maximaal voorkomen van escalatie en van een 
verkeerde dynamiek waardoor een klein incident negatief kan doorwerken op de hele dag. Een 
uitgangspunt voor het politieoptreden is dat handelen afhankelijk is van tijd, plaats en impact. 
Op voorhand is duidelijk dat de uitdaging groot is wat betreft het instrueren en briefen van het 
zeer grote aantal politiemensen dat wordt ingezet. Het uitgangspunt is dat op belangrijke 
plaatsen en momenten ervaren Amsterdamse politiemensen de leiding hebben op locatie. Ook 
in de briefing van handhavers en private beveiliging wordt aandacht besteed aan de gewenste 
attitude en werkwijze.  
 
Doorleven 
In het ontwikkelen van de beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen is intensief gesproken 
over mogelijk ongewenste situaties. In alle scherpte wordt nagegaan wat er wel of niet 
acceptabel is qua gedrag en wat dit betekent voor het gewenste en mogelijke optreden van de 
politie. Het is belangrijk dat het bevoegd gezag inzicht heeft in de risico's, de voorgestelde 
aanpak en in de implicaties hiervan. Er word zoveel mogelijk gewerkt met scenario's om 
mogelijke gebeurtenissen samen te 'doorleven'  
 
Ook actualiteiten worden benut, zoals de aanslag in Boston tijdens de marathon. In de Vierhoek 
wordt nagegaan of de aanslag aanleiding is voor het aanscherpen of aanpassen van 
maatregelen voor de Troonswisseling. De conclusie is dat dit niet nodig is. Een aanslag met 
een object in een rugzak kan relatief eenvoudig worden uitgevoerd, helaas ook in Amsterdam. 
In de voorbereiding op de Troonswisseling wordt bijvoorbeeld al uitgegaan van gerichte 
observaties en het spotten van verdacht gedrag als onderdeel van de totale set aan 
maatregelen. Het voorkomen van een aanslag als in Boston zou betekenen dat er geen of 
alleen maar gecontroleerd publiek bijvoorbeeld op de Dam zou mogen staan. Dit botste met de 
uitgangspunten feestelijk en open. 
 
Potentieel Gewelddadige Eenlingen  
 
Voorbereiding op het risico 'PGE' 
In de voorbereiding wordt ook rekening gehouden met het risico van personen die de openbare 
orde en veiligheid verstoren tijdens high profile evenementen met veel publiciteit. In een worst 
case situatie is een dergelijke 'eenling' in staat tot extreem geweld. In andere gevallen is er 
vooral het risico van het verstoren van de openbare orde. Na de aanslag in Apeldoorn in 2009 
is een landelijke aanpak ontwikkeld om met dit risico om te gaan. Dit op het snijvlak van GGZ, 
politie en justitie. In deze aanpak staan de Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE) centraal. 
Onderdeel van de landelijke aanpak is de pilot Dreigingsmanagement (PDM). 
 
PGE is een overkoepelende term, voor alle typen eenlingen waarvan een potentiële dreiging 
uitgaat. PGE betreft personen die 1) veelal in een isolement verkeren, 2) een krenking of grief 
koesteren tegen de maatschappij of diens vertegenwoordigers, waarbij er 3) sprake kan zijn van 
mogelijk gewelddadig handelen dat 4) kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting of (zeer 
grote) maatschappelijke onrust. De doelwitten waar PGE zich tegen richten, kunnen zeer 
uiteenlopend van aard zijn. Dat kunnen objecten, evenementen, groepen mensen, individuen of 
symbolen zijn. De afgebakende categorie solistische dreigers richt de aandacht op publieke 
gezagsdragers. Deze dreigers hebben eerder een of meerdere dreigementen geuit en zijn 
derhalve gekend. 
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In de pilot Dreigingsmanagement komen de domeinen zorg en veiligheid samen. Er wordt 
getracht solistische dreigers tijdig te signaleren en door middel van een persoonsgerichte 
aanpak de dreiging weg te nemen, te reduceren of hanteerbaar te maken opdat er een 
aanvaardbaar laag risico is. Kern van deze persoonsgerichte aanpak (PGA) is het verminderen 
van de risico’s door maatregelen en indien nodig, een zorgtraject op maat. Het landelijk 
pilotteam draagt zorg voor de analyse en het adviseren van de betreffende politie-eenheid en 
het bevoegd gezag, waar vervolgens de PGA zal worden vastgesteld en uitgevoerd. In het team 
dreigingsmanagement wordt bepaald of een PGE in het zorgcircuit behandeld zal worden. 
Eventuele strafrechtelijke aanpak wordt lokaal bepaald door het Openbaar Ministerie en politie 
op basis van al dan niet strafbaar handelen door de PGE. 
 
De doelgroep van deze pilot wordt gevormd door bedreigers van personen in het Rijksdomein. 
De dreigers die uiteindelijk, na een eerste screening en een risicotaxatie, in aanmerking komen 
voor een persoonsgerichte aanpak, zijn gekende personen die vanwege hun persoonlijke en 
psychische problemen een publieke gezagsdrager bedreigen. De partners binnen de pilot 
handelen allen binnen de voor hun geldende juridische mogelijkheden. 
 
In de voorbereiding op de Troonswisseling wordt de pilot dreigingsmanagement benut. Op basis 
van het actuele landelijk overzicht wordt beoordeeld wat de specifieke risico's zijn in het licht 
van de Troonswisseling. Onderdeel hiervan is de specifieke inschatting voor Amsterdam. Dit 
resulteert in een lijst van PGE'ers. Hieraan zijn namen van personen toegevoegd die mogelijk 
een risico vormen voor het ongestoord verloop van de Troonswisseling. Deze namen zijn 
afkomstig uit een scan op beschikbare politiegegevens op dat moment.  
 
Omgaan met demonstraties en eenmansprotest 
Het waarborgen van het recht op demonstratie is een uitgangspunt in de voorbereiding. 
Vandaar dat onder meer zes demonstratieplekken zijn aangewezen door de burgemeester. Er 
moet ruimte zijn voor een tegengeluid. In de voorbereiding is relatief veel aandacht besteed aan 
het scenario van een eenmansprotest en aan beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen. Dit 
naar aanleiding van een eenmansprotest in Utrecht eind januari 2013. Er is intensief gesproken 
over hoe te handelen en over benodigde instructies voor onder meer de politie.  
 
Op het grensvlak van aanpak PGE's, eenmansprotest en openbare orde  
Op 30 april worden twee personen aangehouden die individueel een tegengeluid laten horen op 
de Dam. Hierin komen drie onderdelen van de veiligheidsaanpak op ongelukkige wijze samen: 
het omgaan met het eenmansprotest, het omgaan met het risico van PGE's en het bewaken 
van de openbare orde en veiligheid.  
 
In een eerdere brief van de burgemeester aan de gemeenteraad zijn de feiten rond de 
aanhoudingen beschreven en geduid. De aanhoudingen zijn onterecht. Beide personen worden 
niet vanwege het tegengeluid aangehouden. De eerste aanhouding is het gevolg van een 
persoonsverwisseling met iemand op de PGE-lijst en complicerende factoren zoals moeizame 
portofoonverbindingen op de Dam en omgevingslawaai die verificatie van de identiteit op dat 
hectische moment (vlak voor de abdicatie) onmogelijk maken. Voor de tweede aanhouding is 
geen eenduidige verklaring vanuit betrokken politiemensen. De tweede aangehouden persoon 
valt in de categorie van bovengenoemd openbare risico.  
 
In de brief aan de raad benoemt de burgemeester drie hoofdpunten qua reflectie: 1) het 
bundelen van verschillende soorten risicogegevens in een fotoboekje (zowel geweldsrisico als 
een openbare orde risico), 2) hoe om te gaan met enerzijds de beperkte 
verificatiemogelijkheden van de ID-gegevens (agenten krijgen foto's te zien maar hierbij staan 
geen namen of andere gegevens) en anderzijds het waarborgen van de privacy 3) hoe ervoor 
te zorgen dat bij een zo'n complex logistiek proces alle agenten de benodigde, passende 
briefing krijgen en alle communicatieverbindingen op correcte wijze kunnen worden gebruikt.  
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Daarvoor geldt ten aanzien van het eerste punt dat in de aanpak de twee onderdelen 'PGE' en 
'openbare orde risico' vanaf heden worden gescheiden. Zowel beleidsmatig in de voorbereiding 
als in de communicatie naar betrokken professionals. Voor het tweede punt geldt dat in de 
toekomst geen boekjes met alleen foto’s worden gebruikt maar boekjes waarin een nadere 
duiding met betrekking tot het signalement staat opgenomen. Een passende briefing en de 
wijze van gebruik van communicatiemiddelen zijn onderwerpen die door de politie nog 
intensiever zullen worden meegenomen.  
 
Op 5 september j.l. heeft de minister van V&J in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de afronding van de pilot “Solistische dreigers” en de doorontwikkeling naar een structurele 
aanpak. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de ervaringen in de landelijke eenheid en 
regionale eenheden met deze aanpak. De opgedane ervaringen rond de Troonswisseling 
maken hier onderdeel van uit. Dit vooral in het licht van het door de minister benadrukte belang 
van zorgvuldigheid, transparantie en balans tussen privacy en veiligheid. Deze brief 
gecombineerd met de ervaringen in Amsterdam tijdens de Troonswisseling zijn aanleiding voor 
Amsterdam om hierover af te stemmen met het rijk.  

4.7 Bewaken en Beveiliging/security 
Bewaken en beveiligen is één van de uitdagingen van de Troonswisseling. Een groot aantal 
personen valt qua beveiliging onder de verantwoordelijkheid van de NTCv. Een andere groep 
valt onder verantwoordelijkheid van Amsterdam. Vooraf is duidelijk dat het een uitdaging is 
beveiliging vorm te geven in de geest van de overkoepelende uitgangspunten. De stad mag niet 
'op slot'. Het koningspaar zal ook samen met het publiek de Troonswisseling vieren. Dit zit in 
momenten als de balkonscène maar ook het publieksevenement (de Koningsvaart). De komst 
van hoogwaardigheidsbekleders en koninklijke missies maakt dat er beveiligingsmaatregelen 
moeten worden getroffen bij meerdere hotels in de stad en op enkele specifieke locaties zoals 
het Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk, de PTA en het muziekgebouw. Beveiliging betreft ook 
de leden en gasten van de Verenigde Vergadering. Naast inzet politie en fysieke maatregelen is 
een bijzondere opgave de screening en accreditatie van personen als onderdeel van het 
voorkomen van beveiligingsrisico's.  
 
Werken met ringen 
De kern van het beveiligingsconcept wordt gevormd door het zogenoemde 'ringen model.' Een 
ring staat voor een gebied met een bepaald beveiligingsregime. Dit conform de werkwijze 
Nationaal Evenement. Het bepalen van de omvang van het gebied en de bijbehorende 
maatregelen is een belangrijk en kaderstellend besluit. Op de volgende locaties wordt een 
beveiligingsring ingesteld: Amstel hotel, Okura, Rijksmuseum, PTA/Muziekgebouw, Eye/kade 
NH-kanaal en Dam. Na het vaststellen van de locaties en de uitgangspunten voor de beveiliging 
in de Zeshoek werken professionals de beveiligingsregimes uit in zogenoemde 
inrichtingsplannen. Ook de Koningsvaart en de verplaatsingsroute worden uitgewerkt in een 
inrichtingsplan. Sommige maatregelen hebben implicaties voor omwonenden en bedrijven. 
Hiertoe wordt ad hoc een werkgroep ingesteld van politie en gemeente (incl stadsdelen). Dit 
mede omdat er in de uitwerking nog veel vragen opkomen. De uitwerking vindt plaats in 
afstemming met de NCTV. Het zwaartepunt qua uitwerken maatregelen ligt bij de politie. De 
landelijke eenheid bewaken en beveiligen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de 
beveiliging in ring 1. Voor de gemeenten is de impact op bewoners en ondernemers belangrijk 
en worden compenserende maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Naarmate de ringen meer 
specifiek worden uitgewerkt kan er ook gericht worden gecommuniceerd en toegelicht. Vooral 
communicatie heeft hierin een grote rol. Dit verloopt goed. Ook het realiseren van de gewenste 
maatregelen in de ringen verloopt soepel. Steeds wordt ook hier gezocht naar een zo optimaal 
mogelijke balans tussen feestelijk, open, ongestoord en veilig. Maatwerk is ook hier het credo. 
De basis is relatief snel gelegd met eerste besluitvorming over uitgangspunten en type 
maatregelen. Achteraf gezien had de gezamenlijke detailuitwerking eerder plaats kunnen 
vinden.  
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Verplaatsingsroute 
Gasten en vele betrokken professionals worden in de PTA geaccrediteerd. Vanuit daar worden 
de gasten begeleid vervoerd. In de voorbereiding worden mogelijke routes doordacht. De meest 
haalbare route blijkt de route achter het Centraal Station langs, via de Martelaarsgracht en 
Spuistraat naar de Dam. Terug gaat de route dan via de Nieuwezijds Voorburgwal. Dit betreft 
naast de genodigden zullen ook de militairen met een ceremoniële rol op de Dam en de 
honderden werknemers en journalisten op de officiële plekken deze procedure volgen. Bij 
elkaar zullen ruim 5.000 personen deze route gebruiken. In de voorbereiding hiervan botsen de 
uitgangspunten open, veilig en ongestoord. De maatregelen gericht op het ongestoord en veilig 
vervoer maken dat het bewoners en bezoekers in dat specifieke gebied er niet meer door 
zouden kunnen. Hiermee lijkt een deel van de stad toch 'op slot' te gaan. Ook dreigt door de 
maatregelen de druk op een toch al druk punt in de stad nog drukker te worden (de Jordaan). 
De burgemeester geeft de opdracht om ook hier te zoeken naar creatieve en werkbare 
oplossingen. Er wordt een tweede creatieve sessie georganiseerd door de projectleiding OOV. 
Uiteindelijk wordt een pakket aan maatregelen ontwikkeld om de impact voor bewoners en 
bezoekers zoveel als mogelijk te beperken en toch ook de veiligheid en het ongestoorde 
verloop te realiseren. Op de Nieuwezijds Voorburgwal en de Spuistraat zullen voor bewoners 
vier punten worden gecreëerd waar zij af en toe onder begeleiding over kunnen steken. Om het 
kruisen van massieve publiekstromen met de logistieke route mogelijk te maken, worden op 
twee plekken voetgangersbruggen worden gebouwd. Op een ander punt komt een 
voetgangersbrug. Ten behoeve van de oostelijke looproute, in de richting van het Java Eiland, 
worden twee loopbruggen gerealiseerd. Dit met hulp van Defensie. 
 
Achteraf is het aandachtspunt dat idealiter ook voor deze logistieke route in een vroeg stadium 
uitgangpunten worden vastgesteld. Nu moesten er op een realtief laat moment nog nieuwe 
maatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit vroeg het uiterste van professionals op een 
moment dat de druk al hoog was.  
 
Bomcheck 
Er zijn maximaal inspanningen gepleegd om alle betrokken bewoners en bedrijven te bereiken 
in de Gravenstraat/Eggerstraat in verband met de benodigde bomcheck. Er wordt een deadline 
vastgesteld waarop dit moet zijn gerealiseerd om tijdig een bomcheck te kunnen doen. In totaal 
gaat het om 32 woningen. Er zijn contacten via aanbellen, voicemail, brief en mail gelegd. 
Indien het niet zou zijn gelukt had een bomcheck zonder toestemming plaats moeten vinden. In 
de voorbereiding wordt nagegaan of er een juridische basis is indien een dergelijke maatregel 
nodig blijkt. Dit lukt. De basis ligt in de noodverordening en een machtiging voor binnentreden 
van de burgemeester Dit wordt voorbereid maar blijkt gelukkig niet nodig. Alle bewoners en 
ondernemers worden bereikt en stemmen in. Met bedrijven zijn maatwerkafspraken gemaakt 
zodat de impact van maatregelen zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Dit alles wordt gedaan 
in nauwe afstemming en samenwerking met de politie. Tachtig procent van de bewoners verlaat 
op 30 april de woning. De overige bewoners kunnen in hun huis blijven en voldoen aan de 
bijbehorende voorwaarden (zoals geen onbekend bezoek). 
 
Flexibiliteit 
Voor veel van de beveiligingsvraagstukken geldt dat flexibiliteit een must is: wensen, kaders en 
(bestuurlijke)afspraken wijzigen gedurende het proces. Hier moet tijdig op in kunnen worden 
gespeeld. Er wordt hard gewerkt om maatwerk te leveren. Een goede schouw is belangrijk om 
vast te kunnen stellen hoe de bedachte maatregelen in de werkelijkheid vorm hebben 
gekregen. Dit is ook bij eerdere grote evenementen gebeurd en blijft een goede ervaring om 
mee te nemen. Evenals het meenemen van de opzichter voor de desbetreffende 
locatie/werkzaamheden zodat hij of zij goed is ingevoerd.  
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Screening en accreditatie 
Screening en accreditatie maken onderdeel uit van de voorbereiding. Screening betekent dat 
wordt nagegaan of een persoon mogelijk een risico vormt voor een veilig en ordelijk verloop. Dit 
mede als input voor het bepalen of iemand geaccrediteerd kan worden voor de toegang tot 
beveiligd gebied. Screening is van toepassing op alle onderdelen in het programma rond de 
Troonswisseling. Onder accreditatie wordt verstaan het overhandigen van accreditatiepassen 
nadat betrokken personen screening, registratie en scan hebben doorlopen. De 
accreditatiepassen fungeren als toegangsbewijzen voor beveiligd gebied. De Passenger 
Terminal Amsterdam is sleutellocatie voor deze accreditatie.  
 
In totaal moeten ruim 13.000 personen een vorm van accreditatie krijgen. Informatie moet 
worden aangeleverd door vele verschillende organisaties. Verschillende gasten en 
professionals moeten toegang kunnen krijgen tot verschillende beveiligde locaties. Voor dit 
vraagstuk wordt een werkgroep ingesteld. Het is een intensief en tijdrovend proces in 
samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zoals de Verenigde Vergadering. De 
accreditatie verloopt niet optimaal. Gezamenlijke activiteiten sluiten niet helemaal aan op 
accreditatieactiviteiten die afzonderlijke organisatie hebben opgestart. De aangeleverde 
informatie kan duidelijker en beter en moet nu door de politie handmatig worden verwerkt. Een 
aandachtspunt is dat gelet op de specifiek benodigde expertise en capaciteit, het goed zou 
kunnen werken om expertise extern in te huren. Het gebruikte logistieke systeem werkt niet 
goed genoeg, ondanks het uitgebreid testen vooraf.  
 
DSI 
De hoofdofficier van justitie kan via het college van Procureurs-generaal verzoeken tot bijstand 
van de DSI. De minister beslist over inzet de DSI tenzij hij deze beslissingsbevoegdheid heeft 
gemandateerd aan de voorzitter van het College van Procureurs-generaal. In geval van de 
Troonswisseling valt inzet van de DSI onder de zogenoemde ‘nationale situatie’ – er is een 
groot nationaal belang in het geding – en in die gevallen beslist de minister zelf over de inzet. 
Na akkoord van de minister is de betrokken Hoofdofficier van Justitie het gezag over de inzet. 
Gebleken is dat los van bevoegdheden rond inzet het van belang is deze inzet wel tijdig af te 
stemmen in de Vierhoek, vooral als het gaat om het voorkomen van openbare 
ordeverstoringen. Hetgeen uiteindelijk ten volle is gebeurd. 
 
Luchtruim  
In de voorbereiding is rekening gehouden met een dreiging vanuit de lucht. Beveiliging van het 
luchtruim is dan ook een van de maatregelen. De staatssecretaris van infrastructuur en Milieu 
stelt een vliegverbod in voor een afgebakend gebied boven de Dam en enkele andere locaties. 
Er worden uitzonderingen gemaakt voor de hulpverlening, Defensie en de NOS. 

4.8 Fysieke veiligheid 
Om te komen tot veilige evenementen en veilige locaties moet worden voldaan aan eisen voor 
fysieke veiligheid. Dit gaat om risico's als brand, instorting en verdrukking. Deze onderwerpen 
moeten terugkomen in de veiligheidsplannen voor de verschillend evenementen maar komen 
ook terug in het traject rond gebruiksvergunningen voor onder meer het Paleis op de Dam en 
de Nieuwe Kerk. Een belangrijke rol lag bij de brandweer in samenwerking met de GHOR en de 
politie. Ook hiervoor geldt dat de Troonswisseling bijzonderheden met zich meebrengt voor de 
voorbereiding. Het is steeds van belang om de verschillende activiteiten in samenhang uit te 
voeren. Het gaat om meerdere locaties waarvoor gelijktijdig naar vergunningen moet worden 
gekeken. De beoordeling hiervan kan niet los worden gezien van bijvoorbeeld het voorbereiden 
van scenario's. Van welke mogelijke incidenten wordt uitgegaan en welke eisen stelt dat aan de 
inrichting en mogelijkheden tot hulpverlening binnen deze locaties? De beoordeling van de 
vergunning kan niet los worden gezien van het doordenken van de scenario's over wat er kan 
gebeuren. De bij de verschillende trajecten betrokken professionals moeten intensief 
samenwerken. Dit is goed gelopen.  
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Het duurt enige tijd voordat duidelijk is op welke wijze de Nieuwe Kerk zal worden gebruikt 
(aantal gasten, opstelling en dergelijke). Deze informatie is direct van belang voor het 
inschatten van benodigde veiligheidsmaatregelen. Door middel van een integrale en 
multidisciplinaire schouw is nagegaan of maatregelen ook gerealiseerd zijn. Deze schouw vindt 
relatief laat plaats. Tot dat moment blijven er bij de GHOR vragen over de wijze van 
incidentafhandeling binnen de Nieuwe Kerk.  

4.9 Incident- en crisisorganisatie 
Aanvullend op de reguliere hulpverlening worden extra maatregelen getroffen om adequaat te 
reageren op incidenten en eventuele crisissituaties. De uitdaging is steeds incidenten klein te 
houden maar waar nodig wel grootschalige inzet te kunnen realiseren. Dit betreft de 
hulpverlening vanuit politie, brandweer en GHOR, maar ook inzet van EHBO posten en 
medische teams op evenementen in opdracht van de organisator. Hulpverlening moet plaats 
kunnen vinden op land en op het water. Ook op hele drukke plaatsen. De continuïteit van de 
(dagelijkse) zorg moet zoveel mogelijk doorgang vinden, maar ket beperkingen vanwege 
beveiligingsmaatregelen. Hierdoor kunnen niet zomaar alle woningen in beveiligd gebied 
worden bereikt. In de crisisbeheersing moet rekening worden gehouden met een crisis rond de 
Troonswisseling, maar ook met een crisis die voortkomt uit een heel ander risico, zoals dat ook 
dagelijks kan gebeuren: van gevaarlijke stoffen tot een zeer grote brand met slachtoffers. 
Ernstige gebeurtenissen kunnen snel impact hebben op de Troonswisseling, bijvoorbeeld 
vanwege piëteitsaspecten. Ook capacitair kan het gevolgen hebben als grootschalige inzet van 
hulpdiensten is vereist. Hulpdiensten die ook nodig zijn voor het veilig verloop van de 
Troonswisseling en de evenementen. Er kan landelijke impact zijn van een gebeurtenis in 
Amsterdam en vice versa: een crisis elders in Nederland kan gevolgen hebben voor (het 
programma van) de Troonswisseling en de evenementen. Een voorbeeld is een ernstige 
verstoring van het treinverkeer met impact op aan- en afvoer Amsterdam. Dit vergt een goede 
aansluiting tussen lokaal, regionaal en nationaal.  
 
Generiek en specifiek 
Amsterdam (en breder de veiligheidsregio) kan vertrouwen op een professionele inzet en 
voldoende hulpverleningscapaciteit. De kenmerken van de Troonswisseling en het totaal aan 
evenementen zijn bepalend voor benodigde specifieke voorbereidingen. Het grote aantal 
bezoekers, beveiligingsmaatregelen, hoogwaardigheidsbekleders, massale (internationale) 
media-aanwezigheid, live verslag op televisie en op internet en dergelijke. Het is voor een deel 
vergelijkbaar met andere zeer grote evenementen zoals de reguliere Koninginnedag, maar dan 
uitvergroot en met bijzonderheden. 
 
Voor de hulpverlening en de crisisbeheersing worden specifieke uitgangspunten benoemd. 
Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat functionarissen met een sleutelrol op de dag zelf ook nauw 
betrokken zijn in de voorbereiding. Dit zodat zij de bijzonderheden kennen. De verschillende 
beveiligde locaties zelf de eerste respons kunnen doen. Op enkele ‘ringlocaties’ is hiertoe een 
Quick Respons Team (QRT) aanwezig. De taak van een Quick respons team (een brandweer-, 
GHOR- en een politiefunctionaris), is het snel opvolgen van de (mogelijk) multidisciplinaire 
melding in het afgesproken gebied om te onderzoeken of er daadwerkelijk grotere opvolging 
voor het gemelde incident moet plaatsvinden. Deze melding ontvangen zij van de meldkamer 
(Caco) en zij lichten het CoPI (Commando Plaats Incident) in dat zij ter plaatse gaan. 
 
Ook is de afspraak dat indien nodig ook niet gescreende/geaccrediteerde hulpverleners en 
voertuigen naar binnen mogen. Dit om er zeker van te zijn dat adequate inzet kan worden 
gerealiseerd. De ingezette quick respons teams hebben goed gewerkt. Er waren zowel overdag 
als 's avonds twee teams actief. Mogelijk is dit ook nuttig bij toekomstige evenementen.  
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Gemeente, Openbaar Ministerie, politie, brandweer en GHOR hebben gedetailleerde 
draaiboeken opgesteld. Deze sloten nauw op elkaar aan, vooral door de intensieve 
gezamenlijke voorbereiding. Er zijn voor de verschillende locaties specifieke inzetplannen 
gemaakt. Per evenement locatie zijn benodigde maatregelen voorbereid. Er zijn meerdere 
calamiteitenroutes vastgesteld en voorbereid. De calamiteitenroutes waren vrij van objecten, 
zodat een vrije doortocht plaats kon vinden. Deze routes waren gekoppeld aan opstelplaatsen 
aan de rand van Amsterdam, verschillende uitgangsstellingen, ziekenhuizen, 
brandweerkazernes, grote evenementen en de activiteiten rondom de Troonswisseling. Bij 
dringende noodzaak met een calamiteit konden de noodhulpeenheden de besloten 
verplaatsingsroute gebruiken. Vele tientallen hulpverleners zijn gebriefd en geïnstrueerd. 
Meldkamers van buurregio's zijn geïnformeerd.  
 
Hulpdiensten hebben inschattingen gemaakt van de benodigde capaciteit. Dit om na te gaan of 
er op voorhand bijstand nodig is. De GHOR heeft onder meer voorbereidingen getroffen voor 
het realiseren van zorgcontinuïteit (ook in beveiligd gebied). Zo zijn medische hulpverleners in 
Amsterdam geïnformeerd over de slechte bereikbaarheid van cliënten binnen de 
beveiligingsringen. Ook de gewondenspreiding is voorbereid. Gezien het verhoogde risico op 
incidenten te water heeft de brandweer ondermeer extra duikcapaciteit voorbereid, mede in 
samenwerking met de Koninklijke Marine.  
 
Verscheidene gemeentelijke actiecentra zijn operationeel,. Dit geldt voor communicatie, OOV, 
Bevolkingszorg (DWI,) de stadsdelen Zuid, Centrum, Noord en Oost. Ook is er een 
actiecentrum bestuurlijke handhaving Ten behoeve van eventuele regionale inzet geldt het 
actiecentrum communicatie Er wordt in de voorbereiding expliciet nagedacht over de vraag 
welke mate van paraatheid nodig is voor de gemeentelijke processen, vooral opvang en 
verzorging. Besloten wordt uit te gaan van zelfredzaamheid en voorzieningen te treffen om 
verminderd zelfredzamen op te vangen. Zeer grootschalige opvang wordt niet voorbereid omdat 
ervan uit wordt gegaan dat het centrum van Amsterdam met alle voorzieningen de natuurlijk 
opvangplaats wordt. Er worden afspraken gemaakt met onder meer het Nederlands Rode Kruis 
over inzet en paraatheid. Inzet is paraat voor bijvoorbeeld milieuzorg en ook voor nazorg. Een 
aandachtspunt achteraf is het moment van betrekken van Bevolkingszorg in de voorbereiding. 
Dit had achteraf eerder gekund. 
 
Crisisbeheersing 
Er wordt rekening gehouden met een mogelijke crisissituatie. De reguliere plannen en 
procedures worden benut en op onderdelen specifiek ingevuld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
wijze van voorbereiden van de bestuurlijke advisering tijdens crisis, het informatiemanagement 
en de afstemming met het rijk. Op voorhand is duidelijk dat in geval van crisis rekening moet 
worden gehouden met het feit dat de burgemeester officiële verplichtingen heeft in het kader 
van de Troonswisseling. Hij is ook bevoegd gezag bij een crisissituatie. 
 
Gelet op het potentieel (zeer) dreigende effect van incidenten op de Troonswisseling en de 
mogelijk grote consequenties die er gemanaged moeten worden (inclusief mogelijke regionale 
verdelingsvraagstukken over de inzet van hulpdiensten) wordt besloten uit te gaan van een 
opschaling conform GRIP 4 met een Regionaal Beleidsteam, een Interface en een CoPI . Er 
wordt proactief opgeschaald en niet pas indien zich een crisis voordoet. Op deze wijze gaat er 
geen tijd verloren in de respons. Vanaf de avond van 29 april tot en met de ochtend van 1 mei 
wordt gewerkt met een opgeschaalde regionale crisisorganisatie. Het RBT komt bijeen in het 
beleidscentrum. De leden van het RBT zijn gedurende vastgestelde piekmomenten aanwezig. 
Er zijn geplande briefingsmomenten en het RBT wordt een aantal maal bijeen geroepen bij een 
benodigd besluit.  
 
De burgemeester van Amsterdam vervult een (grondwettelijke) ceremoniële rol bij de abdicatie 
en is op meerdere momenten aanwezig bij de feestelijkheden. Gedurende de abdicatie is hij 
niet bereikbaar en daarmee tijdelijk niet in staat om zijn rol als opperbevelhebber/voorzitter 
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veiligheidsregio/voorzitter van het beleidsteam onmiddellijk uit te voeren. Op andere momenten 
is hij weliswaar niet aanwezig bij het RBT maar wel bereikbaar. Hij wordt in zijn rol als voorzitter 
Veiligheidsregio vervangen door de plaatsvervangend voorzitter, de burgemeester van 
Amstelveen. 
 
Er zijn twee (volledige) CoPI 's. Een ‘statisch’ CoPI gericht op het direct kunnen optreden bij 
incidenten tijdens de abdicatie en inhuldiging. Het statische Copi is na afloop van de inhuldiging 
beschikbaar voor crisisbeheersing in verband met incidenten tijdens de Koningsvaart. Een 
‘mobiel’ CoPI, beschikbaar voor calamiteiten/crisis in Amsterdam (TW/Koninginnedag 
gerelateerd of ‘regulier incident) of elders in de regio. De politie werkt met een staf bijzonder 
grootschalig optreden (SGBO) specifiek voor de Troonswisselingsoperatie. Een tweede SGBO 
is beschikbaar voor calamiteiten of orde verstoringen. Ook de actiecentra van brandweer en 
GHOR zijn operationeel. Het is niet nodig gebleken het tweede CoPI  in te zetten.  
 
In de crisisorganisatie wordt ook gemonitoord hoe het gaat op de verschillende 
evenementlocaties waar in enkele gevallen een locatieteam/veiligheidsoverleg is ingericht. Op 
momenten is er onduidelijkheid over de exacte situatie op het Museumplein. De afstemming 
tussen locaties en crisisorganisatie is een aandachtspunt. 
 
De reguliere regionale afspraken voorzien in het samenkomen van een beleidsteam in het 
beleidscentrum met hierbij ondersteuning vanuit Amsterdamse diensten. Gelet op de mogelijke 
impact van een crisis elders op Troonswisseling en de verdeling van schaarste middelen is 
besloten alle incidenten in de regio die om bestuurlijke aandacht vragen te behandelen in het 
RBT Troonswisseling. De desbetreffende burgemeester gaat deel uit maken van dit RBT. Een 
intensief bespreekpunt vooraf is het al dan niet inzetten van een tweede Interface voor een 
crisis elders in de regio. 
 
Ten behoeve van de bestuurlijke voorbereiding van de briefings van het RBT is gewerkt met 
een zogenoemd agendaoverleg onder voorzitterschap van de PL OOV (tevens technisch 
voorzitter RBT). In dit overleg worden de bestuurlijk essentiële bespreekpunten voor het RBT 
benoemd. Dit vanuit de verwachting dat de Interface de tijd en energie nodig hebben voor de 
multidisciplinaire afstemming en voor de eerste voorbereidingen voor de bestuurlijke advisering. 
Het finetunen en waar nodig prioriteren vond plaats in het Agendaoverleg met de leden van de 
'tweede ring' van het RBT: de strategisch adviseurs. Zij konden direct na het Agendaoverleg het 
eigen RBT lid kort briefen. Dit moet het mogelijk maken zowel de bestuurlijke advisering goed 
voor te bereiden als tijd te winnen in de RBR vergaderingen. De ervaringen met dit overleg 
worden meegenomen in het verder doordenken en aanscherpen van de crisisstructuur. Er zijn 
op dit moment nog onderling verschillende beelden over de toegevoegde waarde in relatie tot 
de bestaande structuur. 
 
Het werken volgens GRIP 4 zorgt voor duidelijkheid, zowel qua structuur als qua 
bevoegdheden. De vervanging door de plaatsvervangend voorzitter verloopt soepel. De 
voorzitter Veiligheidsregio blijkt goed bereikbaar. Ook in de opgeschaalde situatie wordt 
gewerkt met uitgangspunten. Dit biedt houvast. Het RBT is veelvuldig bijeengeroepen voor 
specifiek benodigde besluiten. Het is steeds mogelijk om binnen enkele minuten tot besluiten te 
komen. De voorbereiding met scenario's en oefeningen loont merkbaar omdat kan worden 
teruggevallen op voorbereidde scenario's. In een enkel geval moet langer worden overlegd. 
 
Rijk 
De NCTV is vertegenwoordigd in het RBT in Amsterdam en in de Interface. In de voorbereiding 
wordt de rolverdeling tussen lokaal/regionaal en nationaal uitgewerkt. Dit wordt gedaan mede 
aan de hand van zogenoemde sleutelbesluiten. Dit zijn besluiten die zowel afwijken van de 
standaard afspraken en draaiboeken als impact hebben op het verloop van het evenement. 
Voorbeelden zijn wijziging maatregelen bewaken en beveiligen, zichtbare grootschalige 
maatregelen openbare orde en veiligheid, fysieke veiligheidsinterventies, afstemming 
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crisiscommunicatie en verdeling schaarse hulpverleningscapaciteit en politie-inzet. Afhankelijk 
van het type incident en de (maatschappelijke) gevolgen, kan besloten worden het programma 
aan te passen, te versoberen of af te gelasten. De wijze van besluitvorming hierover is 
uitgewerkt en voorbereid. Het uitgangspunt is laagdrempelige bestuurlijke afstemming bij deze 
besluiten tussen burgemeester en de minister van V & J en vice versa.  
 
Op nationaal niveau wordt gewerkt conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het 
ambtelijlk adviesteam is operationeel en een Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing 
staat op standby ('0' minuten). Indien nog kan een Ministeriele Commissie Crisisbeheersing 
bijeenkomen. In dat geval gaan de leden naar Den Haag. De directeur OOV is aanwezig bij de 
crisisorganisatie in Den Haag. 
 
Voor de mogelijke rol van het rijk wordt uitgegaan van drie mogelijke rollen: faciliteren, richting 
geven of sturen. Er wordt uitgegaan van vooral een faciliterende rol. Hiermee is in de uitwerking 
van de sleutelbesluiten rekening gehouden. De sturende rol betreft exclusieve 
rijksbevoegdheden zoals Bewaken en Beveiligen (leden rijksdomein), goedkeuren van het 
inzetplan voor de DSI, toepassing van de Renegade procedure (onderschepping vliegtuig door 
inzet F16's), sluiting van het luchtruim, coördinatie op het gebied van crisiscommunicatie bij 
nationale onrust en de doorzettingsmacht bij een terroristische aanslag. Het blijkt niet nodig 
deze bevoegdheden in te zetten. Het werken met sleutelbesluiten verloopt goed. Het biedt 
helderheid in de voorbereiding. Ook is steeds duidelijk dat alles erop gericht is om met respect 
voor de verdeling van bevoegdheden samen op te trekken.  
 
Oefeningen en trainingen 
In de voorbereiding worden verschillende type testen, oefeningen, trainingen en opleidingen 
gehouden. Van extra aandacht voor het gebruik van de portofoon (om onnodige druk op C2000 
te beperken) tot en met het testen van de verbindingen, de hulpverlening in de Nieuwe Kerk en 
het RBT. Er zijn briefingbijeenkomsten gehouden voor sleutelfunctionarissen (AC's, leden 
Interface, leden adviseurs RBT). De oefensessies hebben bijgedragen aan een gedegen 
voorbereiding van de crisisfunctionarissen, wel had meer gebruik gemaakt kunnen worden van 
de voorbereide scenario’s en blijkt dat niet alle functionarissen op de hoogte zijn van de 
geldende (reguliere) afspraken. Voor diegenen die niet direct betrokken waren in de 
voorbereiding duurde het enige tijd voordat zij konden worden geïnformeerd: dit vooral via 
oefensessies en monodisciplinaire briefing. Er zijn begrijpelijkerwijs veel vragen. Een 
aandachtspunt is oog te houden voor het tijdig delen van concepten zodat een grotere groep 
kan meegroeien. Dit vergt expliciete afweging tussen geheimhouding en delen..  
 
Bestuurlijke reflectie 
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het MCT specifiek gericht op bestuurlijke 
reflectie: zijn 'we' er klaar voor'? Een dergelijke expliciete, gezamenlijke reflectie helpt. Er is een 
duidelijk moment om eventuele resterende, grotere punten te bespreken. Het is vooral ook een 
moment om wederzijds vertrouwen te bekrachtigen. 
 
Informatiemanagement 
Informatiemanagement is een steeds belangrijker onderdeel van crisisbeheersing. Net als 
andere regio's werkt Amsterdam aan het implementeren van het zogenoemde 'netcentrisch 
werken.' Alle partners brengen informatie in in hetzelfde IT-systeem. Op basis van slimme 
selectie van informatie krijgen de verschillende teams en functionarissen een totaalbeeld van de 
situatie die voor hen relevant is. Ten behoeve van de Troonswisseling wordt dit specifiek 
voorbereid zodat vooraf duidelijk is welke informatie relevant kan zijn voor de crisisorganisatie 
(het situatiebeeld).  
 
De meldkamers in Amsterdam worden geïntegreerd. Dit is op het moment van de 
Troonswisseling nog niet gerealiseerd. Wel wordt de nieuwe meldkamer gebruikt door de politie 
en zijn specifieke afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de meldkamers. Er is een 
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overkoepelende calamiteitencoördinator (CaCo). De CaCo is aanwezig om meldingen over 
(mogelijke) grootschalige multidisciplinaire incidenten in de overvolle gebieden van de 
Troonswisseling te coördineren tussen de meldkamers. 

4.10 Vitale infrastructuur 
Een ongestoorde Troonswisseling betekent ook dat er geen uitval moest zijn van elektriciteit, 
water, telecom en ICT. De zogenoemde vitale infrastructuur moet goed werken. Vitale 
infrastructuur en eventuele calamiteiten en crises is een extra aandachtspunt. De verbindingen 
van en tussen hulpdiensten moeten functioneren gedurende de dag maar juist ook bij 
calamiteiten en crises.  
 
Een grote telefoon- en C2000-storing op 1 maart 2013 waarbij het vitale netwerk uitviel zorgt 
voor nog meer urgentie. Deze storing was veroorzaakt door werkzaamheden waarbij een kabel 
werd doorboord. Lessen van dit incident zijn benut in de voorbereiding. Op advies van bureau 
Stadsregie en de Stadsregisseur en op verzoek van de Zeshoek hebben stadsdelen 
breekverboden ingesteld.  
 
De politie heeft een belangrijke rol in de voorbereiding wat betreft verbindingen van 
hulpdiensten. Belangrijke uitdagingen betreffen de mogelijk (zeer grote) extra belasting van het 
C2000 netwerk. Dit komt zowel door het aantal gebruikers als door het feit dat communicatie 
binnen een klein gebied plaatsvindt .Er is een extra netwerk gerealiseerd in de omgeving Dam. 
Er komen afspraken met Defensie over gebruik van een bestaande netwerken als uitwijk 
mogelijkheid en het gebruik van satelliettelefoons. Er worden verscheidene operationele testen 
uitgevoerd. Telecomaanbieders KPN, Vodafone en T-mobile vergroten hun mastcapaciteit door 
het plaatsen van tijdelijke GSM masten en uitbreiding van capaciteit op bestaande masten. De 
belasting van de netwerken wordt intensief gemonitoord en er is extra capaciteit voor het 
oplossen van eventuele problemen. 
 
De gemeente trekt de voorbereidingen voor wat betreft ICT van onder meer het beleidscentrum. 
In de voorbereiding voegt de projectleider OOV een projectleider toe aan de projectorganisatie 
specifiek voor het onderwerp ICT. Dit steeds in samenwerking met partners. Binnen de 
gemeente wordt de ICT-behoefte wordt in kaart gebracht en een risicoanalyse uitgevoerd. In de 
week voor30 april zijn geen (grote) wijzigingen toegestaan in de gemeentelijke ICT 
infrastructuur. Er worden afspraken gemaakt intern en met leveranciers over onder andere 
monitoring en het beschikbaar hebben van capaciteit voor het direct kunnen oplossen van 
storingen. Deze maatregelen zijn gericht op onder meer de gemeentelijke website, het 
datacommunicatienetwerk en basisregistratie. Kernpunt is de beschikbaarheid van 
communicatie met het beleidscentrum en met elk van de betrokken actiecentra (van onder 
andere hulpdiensten, stadsdelen, DWI en stadstoezicht). Bestaande noodvoorzieningen worden 
getest en er komen extra voorzieningen zoals enkele 4G telefoons. Voor een beperkt aantal 
telefoonnummers wordt een zogenoemde 'prioriteitsfunctie' gerealiseerd zodat deze telefoons 
bereikbaar zullen blijven, ook bij congestie van het mobiele netwerk. 
 
Het voorkomen van grootschalige verstoringen van energie, water en telecom maakt onderdeel 
uit van de voorbereidingen op de crisisbeheersing. De verschillende betrokken partners worden 
samengebracht en er worden afspraken gemaakt over onder meer de opschaling/paraatheid 
van de crisisorganisatie van deze partners en het direct inzetbaar zijn op beveiligde locaties. 
Met zowel telecomaanbieders als de spoorpartners wordt ook bestuurlijk afgestemd. NS en 
ProRail zijn intensief betrokken bij de voorbereidingen in het kader van mobiliteit en crowd 
control. 
 
Het omgaan met een zogenoemde 'cyber' dreiging is een van de specifieke scenario's waar 
rekening mee wordt gehouden in de voorbereiding. Dit in nauwe samenwerking tussen de 
politie en het gespecialiseerde Nationaal Cyber Security Center (NCSC) van de NCTV. Hierbij 



 

 
 De Troonswisseling | 12 september 2013 pagina 45 van 47 

worden onder meer lessen benut naar aanleiding van eerdere incidenten (met DDos) bij banken 
in deze periode.  
 
Voor de eerste keer wordt aan de crisisorganisatie een actiecentrum vitale infrastructuur 
toegevoegd. Dit actiecentrum bestaat uit verscheidene experts en liaisons van providers die 
indien nodig direct ingezet kunnen worden binnen de crisisorganisatie. 
 
De opgedane inzichten in het kader van de vitale infrastructuur kunnen ook in de toekomst 
worden benut evenals het werken met een actiecentrum op dit punt. 

4.11 Handhaving & toezicht 
In het kader van reguliere Koninginnedag is in 2012 een belangrijke stap gezet. De uitdaging 
voor 2013 is het verder versterken van de aanpak, nu ook voor een deel gerelateerd aan de 
Troonswisseling. Hiermee moet een bijdrage worden geleverd aan het bevorderen van positief 
gedrag en een goede sfeer. Het handelen moet mede in de geest van de 
beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen voor de Troonswisseling. Amsterdam krijgt 
ondersteuning vanuit andere gemeenten: 50 handhavers uit Rotterdam en minimaal 20 
handhavers uit de gemeente Den Haag. Ook zijn stagiaires van ROC Amsterdam ingezet.  
 
Een belangrijke uitdaging is ook dit jaar het tegengaan van overlast door overmatig 
alcoholgebruik. In het kader van dit laatste is onder meer de APV aangepast zodat de 
burgemeester aanvullende maatregelen kon treffen. Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk op 
basis van de drank- en horecawet beperkingen op te leggen aan de detailhandel voor verkoop 
van alcohol op Koninginnedag, via een artikel in de APV. 
 
Het Centraal Bureau Levensmiddelen, de Detailhandel NL en AH stemmen in met de wens van 
de gemeente dat een sixpack bier - in tegenstelling tot 2012 - gezien wordt als meerstuks in 
plaats van 1 stuk.). Deze afspraken worden ook nageleefd. Ook worden afspraken over alcohol 
opgenomen in de evenementen-vergunningen. In de handhaving ligt het accent op het 
handhaven bij uitbaters/verkopers en minder op de kopers. In de uitvoering is het wel zoeken 
naar de balans tussen het feestelijk houden en het stevig optreden tegen overtredingen van het 
alcoholbeleid.  
 
In de voorbereiding wordt ingezet op het werken met één meldkamer, op het realiseren van 
voldoende capaciteit en op gerichte training en briefing van medewerkers. Alle stadsdelen, 
politie, Stadstoezicht en Openbaar Vervoer werken samen in de voorbereiding. Er zijn 26 
handhavingteams (alléén gemeentelijke handhavers) en 14 combiteams (gemeentelijke 
handhavers en politie) alsmede algemeen toezichtteams. De combiteams heben tot doel bij te 
dragen aan het alleen toestaan van de verkoop van alcohol waar het was vergund (conform de 
gestelde voorwaarden) en het signaleren van het (overmatig) gebruik van alcohol door 
minderjarigen. De overige teams bestaan alleen uit de handhavers van de gemeente en zij 
handhaven vergunde én niet vergunde evenementen, geluidsoverlast bij de evenementen en 
het voorkomen en terugdringen van overlast ten gevolge van alcoholmisbruik. De algemeen 
toezichtteams bestaan uit toezichthouders, zonder handhavende functie. Zij worden ingezet als 
ógen en oren ten behoeve van de handhavingsteams en als verwijzers voor de bezoekers wat 
betreft routes en locaties. De meldkamer ontvangt meer dan 400 meldingen vanuit de 
handhavers. De meeste meldingen gaan over vergunningscontrole (106), over alchohol (64), 
over verkeer en verkeersongelukken (51) en geluidsoverlast en geluidscontrole (40) 
 
Er wordt een eerste stap gezet in het werken conform de zogenoemde SGBO-organisatie van 
de politie. Er worden vergelijkbare functies aangewezen. Dit bevalt goed. Op tal van punten is 
verdere versterking mogelijk en dit wordt ook als zodanig benoemd door de werkgroep 
(routering klachten, logistieke aspecten).  
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Alle vergunningen worden gecontroleerd. Er zijn geen problemen met ambulante handelaren 
daar waar dit wel werd verwacht. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de 
professionalsering van de aanpak. Sanctiestrategie uitgebreid en bruikbaar voor de komende 
jaren. Het opgestelde operationeel plan is tevens een goede basis voor de organisatie in 2014. 
In de aanpak is strategische, tactische en operationele kennis op een goede wijze gebundeld. 
De meldkamer werkte goed. Door een duidelijke focus op een specifieke taak was de rol voor 
de handhavers duidelijk. 
 
Het toezicht bij evenementen is in handen van de organisator. Ook de vervoerders hebben 
toezichts- en handhavingstaken en er zijn opnieuw combiteams van NS en politie op de 
stations.  

4.12 Risico- en crisiscommunicatie 
Communicatie is een belangrijk middel in het kader van crowd control. Zowel vooraf als 
gedurende de dag. Ook moet rekening worden gehouden met de noodzaak van 
crisiscommunicatie als het ernstig mis gaat. Hoe kunnen grote groepen mensen tijdig en 
adequaat worden bereikt? Onder het motto: ‘Kleine dingen klein houden’ wordt voorlichting over 
reguliere incidenten (die geen directe relatie hebben tot de Troonswisseling of Koninginnedag of 
gevolgen voor de viering hiervan) door de operationele diensten zelf afgehandeld. Er worden 
twee geïdentificeerde doelgroepen (intern en extern) binnen crisiscommunicatie uitgewerkt. 
Externe doelgroepen worden als volgt onderscheiden: betrokkenen/gedupeerden en hun 
verwanten, bezoekers, Amsterdammers en nationale en internationale pers. Interne 
doelgroepen zijn het bestuur (burgemeester) en medewerkers crisisorganisatie. Voor al deze 
doelgroepen geldt dat deze afhankelijk naar aard en type incident een eigen informatiebehoefte 
hebben. Een aandachtspunt is de rolverdeling met het rijk. Dit vooral in het licht van de relatie 
tussen wat in Amsterdam gebeurt en elders in het land en vice versa. En in het licht van de 
verschillende verantwoordelijkheden (communicatie over een eventuele dreiging, communicatie 
over het Koninklijk Huis en dergelijke). Dit is voorbereid in een landelijke werkgroep 
communicatie. 
 
Communicatie is cruciaal in het communiceren van spelregels, het programma, routes, etc.. Er 
zijn verschillende middelen en kanalen voorbereid: van de app, tot twitter, Amsterdam.nl, flyers, 
folders, digitale tekstborden in de stad, radio en televisie. Een webcare team zorgt voor de 
respons op sociale media. Daarnaast monitoren zij real time de social media en brengen elk uur 
een rapportage uit aan de crisisorganisatie. In geval van een ramp kan NL-alert worden ingezet 
en staat onder meer een noodsite (ter vervanging van Amsterdam.nl) klaar. Dit is uitgewerkt in 
een crisiscommunicatieplan. De directie Communicatie kiest ervoor vooral eigen mensen in te 
zetten. Rotterdam biedt ondersteuning aan. Deze inzet kan worden benut als back up bij een 
crisis. 
 
Ook op dit aspect kan Amsterdam gebruik maken van veel eigen ervaring. De 
crisiscommunicatievoorbereiding loopt, maar de planvorming blijft daar aanvankelijk wat bij 
achter. De periodieke persupdates worden goed ontvangen.  
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5 Slotbeschouwing12 
In deze evaluatie van de Zeshoek zijn tal van observaties, goede ervaringen en 
aandachtspunten benoemd. In de voorbereiding en uitvoering is alles op alles gezet om te 
komen tot een feestelijk, open, ongestoord en veilig evenement. De uitdagingen waren groot, 
onder meer vanwege de stapeling van grote evenementen. Ook reguliere Koninginnedag ging 
door. Terugkijkend is de conclusie van de Zeshoek dat dit is gelukt. Dat is de verdienste van 
alle professionals en vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het goede verloop en de 
feestelijke sfeer op 30 april. Dit alles met de steun van de gemeenteraad, de bewoners en 
ondernemers van Amsterdam. En met dank aan de vele bezoekers van buiten Amsterdam die 
hebben bijgedragen aan de goede sfeer in de stad. 
 
De belangrijkste succesfactor was het hanteren en vasthouden aan de van begin af aan 
geformuleerde uitgangspunten: feestelijk, open, ongestoord en veilig. Deze uitgangspunten 
hebben een vaste plek gekregen in alle professionele discussies en uitwerkingen van 
maatregelen. Daarmee is gekomen tot een echt integrale aanpak. Door de goede 
samenwerking tussen betrokken partners en het onderlinge vertrouwen, was telkens een open 
dialoog mogelijk en zijn de keuzes gemaakt. Dit met behoud van professionele scherpte. 
 
Een belangrijk nieuw inzicht is 
het realiseren van veiligheid 
door middel van meer 
feestelijkheden. Dit werd 
onderdeel van een totaal 
concept voor crowd control. 
Door te variëren in de 
programmering, bezoekers-
profielen en openingstijden, het 
aanbieden van extra 
evenementen, te sturen op 
mobiliteit en gerichte 
publiekscommunicatie was het 
mogelijk de Troonswisseling en Koninginnedag gelijktijdig te beleven en te vieren.  
 
Daarnaast is met succes doorgepakt op de ingezette lijn voor de reguliere viering van 
Koninginnedag (vanaf nu Koningsdag). Koninginnedag dit jaar kan niet 1-op-1 worden 
vergeleken met eerdere Koninginnedagen vanwege de Troonswisseling, maar goede 
ervaringen worden zeker meegenomen. Twee elementen zijn daarbij in ieder geval belangrijk. 
Dit zijn de spreiding van bezoekers door variatie van type feest, eindtijden en locaties 
gecombineerd met de ingezette alcoholaanpak. Ook andere goede ervaringen alsmede 
gesignaleerde aandachtspunten worden meegenomen bij toekomstige grote evenementen. 
Inmiddels is bijvoorbeeld de ontwikkelde app met succes toegepast bij meerdere grote 
evenementen, onder meer tijdens de recente Gay Pride. 

                                                        
12 Bron foto: Henk Rougoor in opdracht van gemeente Amsterdam 
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