
 

Geachte leden van de raad,  

Gisteravond en vannacht hebben vele tientallen boeren met trekkers en auto’s een protestactie 

gehouden in en om de stad Groningen. Signalen dat er mogelijk een demonstratie zou plaatsvinden 

bereikten mij in de loop van de donderdagmiddag. De demonstratie was door de boeren niet bij mij 

aangekondigd. Aangezien de boeren de demonstratie niet hadden gemeld en zij niet als collectief 

waren georganiseerd en geen aanspreekpunt hadden, was het niet mogelijk om (vooraf) in goed 

overleg afspraken te maken. Wel is een aantal vrachtwagens van onze dienst Stadsbeheer 

opgeroepen om het Martinikerkhof te kunnen afsluiten ten einde vernielingen zoals bij een vorige 

demonstratie te kunnen voorkomen. 

Aan het begin van avond werd duidelijk dat er tientallen trekkers en auto’s uit verschillende 

richtingen naar de stad Groningen reden. Ook in een aantal andere steden was dat het geval. De 

politie heeft de bewegingen van de voertuigen  nauwlettend gemonitord en waar nodig en mogelijk 

begeleid. Vanwege de markt op de Vismarkt, de heropende terrassen en winkelend publiek in 

verband met de koopavond  heb ik de politie opdracht gegeven te voorkomen dat boeren met 

trekkers de binnenstad in zouden gaan. Dat ging aanvankelijk goed. Later in de avond splitsten 

groepen boeren zich op en wisten zij toch de Grote Markt te bereiken.  

Het lukte de politie uiteindelijk later op de avond met groepjes boeren in gesprek te komen en 

afspraken te maken en zij die al in de stad waren of  boeren die op weg daar naartoe waren, te 

begeleiden naar de Vismarkt. Gelet op het feit dat de Vismarkt inmiddels leeg was en de winkels 

gesloten waren heb ik de politie gevraagd deze beweging te faciliteren waardoor verder ingrijpen en 

mogelijke escalatie voorkomen werd. Mede door het actief aanspreken van de boeren die in de 

binnenstad bleven, vertrokken rond 01.30 uur de laatste trekkers uit de stad. 

In onze krappe binnenstad, waar op een donderdagavond veel mensen verblijven, is het risico van 

ongelukken door demonstrerende boeren op trekkers veel te groot. Nimmer horen daar trekkers in 

thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed en ook boeren hebben dat recht. Ik vind het 

echter ronduit kwalijk en onverantwoord dat boerendemonstratie met de inzet van trekkers niet is 

gemeld. Omdat het stikstofdossier nog lang niet gesloten kan worden, zal ik mij samen met de politie 

beraden hoe wij de komende tijd met eventuele volgende acties om zullen gaan en wat de meest 

effectieve manier is om daarop te acteren.  
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