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Samenvatting

De afgelopen jaren heeft het extremistische landschap in 
Nederland zich sterk ontwikkeld. Waar in de publieke 
beeldvorming de nadruk lang heeft gelegen op het jiha-
disme, zijn de laatste jaren andere vormen van extre-
misme sterker op de voorgrond getreden. Sinds de uit-
braak van de coronapandemie in 2019 zijn toenemende 
verharding en verdeeldheid van het maatschappelijke en 
politieke debat zichtbaar. Antioverheidssentimenten wor-
den explicieter publiekelijk geuit, bijvoorbeeld in relatie tot 
het corona- en stikstofbeleid. Bovendien lijken meer men-
sen online te radicaliseren onder invloed van complot-
denkers en/of radicaal- en extreemrechtse groeperingen.

Binnen deze ontwikkelingen neemt Noord-Nederland 
een bijzondere plaats in. De provincies Groningen, Fries-
land en Drenthe worden bijvoorbeeld gekenmerkt door 
regiospecifieke	problematiek	rondom	gaswinning,	wind-
molens en asielzoekerscentra. Extremismeonderzoek 
heeft zich vooralsnog echter vooral gericht op internatio-
nale en nationale contexten, terwijl er nauwelijks studies 
zijn uitgevoerd naar extremisme op regionaal niveau. Dit 
is opvallend, omdat vanuit beleidsperspectief de nadruk 
juist vaak op lokale overheden ligt.

Deze fenomeenanalyse, uitgevoerd in opdracht van de 
Gemeente Groningen, richt zich op de regionale dimen-
sie van extremisme. Het voornaamste doel was het in 
kaart brengen van de verschillende vormen en uitingen 
van extremisme in Noord-Nederland in de periode 2014-
2022.

Uit het onderzoek blijkt dat extremisme in Noord-Ne-
derland	een	veelzijdig	en	fluïde	fenomeen	is	dat	zich	in	
de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld. Waar traditione-
le(re) vormen van religieus en links- en rechts-extre-
misme gedurende de onderzoeksperiode slechts beperkt 
op de voorgrond traden in de regio, zijn nieuwe vormen 
opgekomen. Deze kunnen veelal gekarakteriseerd wor-
den als antioverheidsextremisme, maar er vindt toene-
mende kruisbestuiving plaats met (vooral) radicaal- en 
extreemrechts	gedachtegoed.	Deze	nieuwere,	fluïde	vor-
men van extremisme hebben de afgelopen jaren geleid 

tot een toename in het aantal extremismegerelateerde 
incidenten in de regio.

De recentere vormen van extremisme hebben een dif-
fuus karakter wat betreft organisatiestructuur en gedach-
tegoed. Qua organisatiestructuur spelen formele organi-
saties en meer centraal georganiseerde groepen in 
Noord-Nederland een beperkte rol. Zowel antioverheids-
bewegingen als nieuwe vormen van extreemrechts zijn 
sterk	gefragmenteerd	en	gebaseerd	op	losse	(offline	en	
online) sociale netwerken en gelegenheidscoalities. Wat 
betreft gedachtegoed maken grote, relatief coherente 
ideologieën	op	het	gebied	van	religieus	en	rechts-	en	
links-extremisme in toenemende mate plaats voor gefrag-
menteerde	ideeën	en	denkbeelden.	Deze	ideeën	en	
denkbeelden	worden	(offline	en	online)	gevoed	door	
zowel internationale ontwikkelingen als nationale en regi-
onale kwesties. Ze worden vaak geuit in relatie tot speci-
fieke	issues,	variërend	van	het	corona-	en	stikstofbeleid	
tot asielzoekerscentra en Zwarte Piet.

Het diffuse karakter van hedendaags extremisme wordt 
geïllustreerd	door	een	terugkerend	thema	in	deze	feno-
meenanalyse: de kruisbestuiving die zowel binnen als 
tussen de verschillende vormen van extremisme plaats-
vindt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de coronaprotesten en de 
daaruit voortvloeiende extremistische gedragingen, waar-
bij	antioverheidsdenken,	complottheorieën	en	extreem-
rechtse overtuigingen samenkwamen. De coronaprotes-
ten illustreren ook dat extremistische actoren regelmatig 
aansluiting vinden bij of voortkomen uit breder gedeelde 
ongenoegens en legitiem protest. In combinatie met het 
diffuse karakter van extremistische bewegingen, resul-
teert dit in vloeiende grenzen tussen activisme, radica-
lisme en extremisme.

Enerzijds sluit dit beeld aan bij (inter)nationale ontwik-
kelingen. Anderzijds kent Noord-Nederland regiospeci-
fieke	problematiek.	Dit	betreft	niet	alleen	complexe	regio-
nale ‘hoofdpijndossiers’ zoals aardgaswinning en 
windmolenparken. Ook leven in Noord-Nederland relatief 
sterke gevoelens van maatschappelijk onbehagen en 
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anti-Randstedelijk ressentiment. Hierdoor biedt de regio 
een voedingsbodem voor antioverheidsextremisme en 
(nieuwe vormen van) radicaal- en extreemrechts. Van-
wege de focus op traditionele(re) bewegingen, het diffuse 
karakter van hedendaags extremisme en de normalise-
ring van antioverheids- en radicaal- en extreemrechts 
gedachtegoed hebben deze ontwikkelingen echter nog 
niet de aandacht gekregen die ze verdienen.

In het tweede deel van dit onderzoek is nagegaan in 
hoeverre de extremismeaanpak in Noord-Nederland aan-
sluit bij de geschetste ontwikkeling van het fenomeen. De 
noordelijke partijen volgen over het algemeen de lande-
lijke kaders omtrent de Persoonsgerichte Aanpak Radica-
lisering en Extremisme. Tegelijk zijn grote verschillen 
waarneembaar tussen gemeenten wat betreft beschik-
bare capaciteit, ervaring en expertise. Dit heeft tot gevolg 
dat de opgezette structuren en het aantal behandelde 
casussen per gemeente sterk uiteenlopen.

Bovendien blijkt sprake van een discrepantie tussen de 
ontwikkeling van het fenomeen extremisme in Noord-Ne-
derland en de aanpak ervan. Zo zijn zowel de landelijke 
kaders als veel lokale professionals sterk gefocust op het 
jihadisme, terwijl dit in Noord-Nederland gedurende de 
onderzoeksperiode slechts een beperkte rol heeft 
gespeeld. Recentere vormen van antioverheids- en 
rechts-extremisme worden daarentegen vaak niet als 
zodanig (h)erkend. Ook op de cruciale rol van online acti-
viteiten binnen hedendaagse extremistische netwerken is 
slechts beperkt zicht. De oorzaken voor deze discrepan-
tie zijn divers. De normalisering van antioverheids- en 
radicaal- en extreemrechtse sentimenten speelt een rol, 
maar ook is sprake van een gebrek aan bewustwording 
en prioritering, van capaciteitstekorten en van een com-
plexe samenwerking tussen betrokken partijen.

Op basis van deze conclusies verschaft dit rapport een 
aantal aanbevelingen, bestemd voor uiteenlopende acto-
ren die verantwoordelijk zijn voor de extremismeaanpak 
in de regio:
• Creëren	van	bewustwording	van	de	snelle	ontwikkelin-

gen van extremisme in Noord-Nederland en de discre-
pantie met de huidige aanpak, inclusief de onterechte 
focus op jihadisme en het niet als dusdanig (h)erken-
nen van andere vormen van extremisme.

• Duurzame (in plaats van trendgevoelige) investeringen 
in i) capaciteitstekorten bij politie en gemeenten en ii) 

kennisinfrastructuur door middel van training en bij-
scholing, met name wat betreft nieuwe vormen van 
extremisme en online extremisme.

• Versterken van inter- en intraregionale samenwerking 
op het thema, waarbij meer ervaren partijen een voor-
trekkersrol kunnen vervullen.

• Betere integratie van het thema radicalisering en 
extremisme met andere ambtelijke domeinen en the-
ma’s, zoals openbare orde, zorg, digitale veiligheid en 
specifieke	dossiers	als	aardgaswinning	en	stikstof.

• Opzetten van vervolgonderzoek om meer inzicht te 
krijgen in regionale uitingen van (met name) antiover-
heidsextremisme en rechts-extremisme.
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Voorwoord

Deze Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland is 
uitgevoerd door onderzoekers van de Faculteit der Lette-
ren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht 
van de Gemeente Groningen. De bevindingen die in dit 
rapport worden gepresenteerd, zijn het resultaat van 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Onze grote dank gaat uit naar onze adviescommissie 
bestaande uit medewerkers van de Gemeente Groningen, 
de Gemeente Assen en de Politie Noord-Nederland voor 
het in ons gestelde vertrouwen en hun stimulerende com-
mentaar op conceptversies van dit rapport.

Dit onderzoek had niet tot stand kunnen komen zonder 
ondersteuning door de Faculteit der Letteren, The 
 Groningen Research Institute for the Study of Culture, 
de Geodienst en studentassistenten die in verschillende 
fasen van het onderzoek hebben meegewerkt. Wij dan-
ken hen voor hun inzet en ondersteuning. Verder danken 
wij onze collega Bharath Ganesh, die zijn Telegram-
scraper ter beschikking heeft gesteld voor onze sociale 
netwerkanalyse. Ten slotte willen we de personen bedan-
ken	die	in	het	kader	van	dit	onderzoek	zijn	geïnterviewd	
en ons in openheid en vertrouwen input hebben verschaft 
over extremisme in Noord-Nederland en de aanpak daar-
van. De inhoud van dit rapport is vanzelfsprekend volle-
dig voor onze eigen rekening.

Pieter Nanninga, Léonie de Jonge, Fleur Valk  
augustus 2022
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Lijst met afkortingen

AFA Anti-Fascistische Actie
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
BDG Bodegraven
CP’86 Centrumpartij ’86
CTER (Contra)-terrorisme, Extremisme en Radicalisering
DTN Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
DvhN Dagblad van het Noorden
FvD Forum voor Democratie
IS Islamitische Staat
KNNL Kameraadschap Noord-Nederland
LC Leeuwarder Courant
LSE Landelijk Steunpunt Extremisme
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NDP Nationaaldemocratische Partij van Duitsland
NHL Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NPD Nationaal-Democratische Partij (Oostenrijk)
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NVU Nederlandse Volks-Unie
OM Openbaar Ministerie
OMG Onafhankelijke Media Groep
OOV Openbare Orde en Veiligheid
PGA Persoonsgerichte Aanpak
PGA-R Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Extremisme
PKK Koerdische Arbeiderspartij
PVV Partij voor de Vrijheid
RUG Rijksuniversiteit Groningen
RvdK Raad voor de Kinderbescherming
SOO Soldiers of Odin
TER Terrorisme, Extremisme en Radicalisering
VL Verbind Lokaal
ZVH Zorg- en Veiligheidshuis
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Inleiding

De afgelopen jaren heeft het extremistische landschap in 
Nederland zich sterk ontwikkeld. Waar in de publieke 
beeldvorming en in het beleid de nadruk aanvankelijk lag 
op religieus extremisme, en in het bijzonder jihadisme, 
zijn de laatste jaren andere vormen van extremisme ster-
ker op de voorgrond getreden. Met name sinds de uit-
braak van de coronapandemie in 2019 zijn toenemende 
verharding en verdeeldheid van het maatschappelijke en 
politieke debat zichtbaar. Antioverheidssentimenten en 
maatschappelijk ongenoegen worden explicieter publie-
kelijk geuit, bijvoorbeeld in relatie tot het corona- en stik-
stofbeleid. Bovendien lijken meer mensen online snel te 
radicaliseren onder invloed van complotdenkers of radi-
caal- en extreemrechtse groeperingen.1

Binnen deze ontwikkelingen neemt de regio Noord-Ne-
derland een bijzondere plaats in. Hoewel in Groningen, 
Friesland en Drenthe enerzijds vergelijkbare patronen te 
zien zijn als in andere delen van het land, wordt het 
gebied	anderzijds	gekenmerkt	door	regiospecifieke	pro-
blematiek, bijvoorbeeld rondom gaswinning, windmolens 
en asielzoekerscentra. Extremismeonderzoek heeft zich 
vooralsnog echter vooral gericht op internationale en nati-
onale contexten, terwijl er nauwelijks studies zijn uitge-
voerd naar extremisme op regionaal niveau. Dit geldt in 
het bijzonder voor Noord-Nederland, waar de verschil-
lende vormen van extremisme nog niet eerder systema-
tisch onderzocht zijn. Dit is opvallend, omdat de nadruk 
vanuit beleidsperspectief juist vaak op lokale overheden 
ligt. Daarnaast richt onderzoek naar extremisme in 
Nederland zich vooralsnog vooral op het jihadisme. De 
dreiging vanuit het jihadisme in Nederland lijkt echter af 
te nemen, terwijl met name rechts-extremisme en 
antioverheidsextremisme aan populariteit lijken te win-
nen.

Het voornaamste doel van dit onderzoek is daarom het 
in kaart brengen van (de verschillende vormen en uitin-
gen van) extremisme in Noord-Nederland in de periode 
2014-2022.2 De belangrijkste ontwikkelingen op dit 
gebied worden beschreven en geduid en vervolgens 
gerelateerd aan de huidige aanpak van extremisme en 
radicalisering in Noord-Nederland. Hiermee levert dit 
onderzoek niet alleen een belangrijke bijdrage aan de 

bestaande kennis over extremisme in Noord-Nederland 
en ontwikkelingen daaromtrent, maar verschaft deze stu-
die ook een basis voor nader onderzoek naar de relatie 
tussen extremisme in Noord-Nederland en in andere 
regio’s,	naar	het	(eventuele)	regiospecifieke	karakter	van	
het fenomeen en naar de effectiviteit van de extremisme-
aanpak in Noord-Nederland.

Het eerste deel van dit rapport beschrijft hoe extre-
misme	in	deze	studie	wordt	gedefinieerd	en	gecategori-
seerd. Ook worden de gebruikte onderzoeksmethoden 
verantwoord. Het tweede deel presenteert de belangrijk-
ste bevindingen van het onderzoek door het fenomeen 
extremisme in Noord-Nederland te beschrijven en te dui-
den. Het derde deel koppelt deze bevindingen aan de 
huidige extremismeaanpak in Noord-Nederland en doet 
aanbevelingen voor nadere aanscherping van het beleid.

Definiëring en categorisering

Definiëring

Extremisme is geen eenduidig fenomeen, maar een com-
plex en omstreden concept dat op verschillende manie-
ren wordt gebruikt. Doorgaans wordt het gezien als een 
verzamelterm voor bewegingen, groeperingen en indivi-
duen die vanuit hun ideologie of gedachtegoed doelen 
nastreven die onverenigbaar worden geacht met funda-
mentele principes van een samenleving, en die daarbij 
gebruikmaken van methoden die op dat moment als 
ontoelaatbaar worden gezien.3 In Nederland is deze alge-
mene	definitie	nader	ingevuld	door	onder	andere	de	Alge-
mene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Zij gebruiken de term ‘extremisme’ voor actoren 
die zich op ideologische gronden verzetten tegen de 
democratische rechtsorde, daarbij ondemocratische 
methoden hanteren en bereid zijn de wet te overtreden.4

Deze	definities	laten	zien	dat	extremisme	geen	opzich-
zelfstaand, vastomlijnd fenomeen is. In de eerste plaats 
wordt	extremisme	gedefinieerd	in	relatie	tot	iets	anders:	
het	‘niet-extreme’.	In	de	definities	van	de	AIVD	en	NCTV	
betreft dit bijvoorbeeld de democratische rechtsorde. In 
de tweede plaats is extremisme een contextafhankelijk 
begrip.	Het	wordt	gedefinieerd	als	afwijkend	van	wat	op	
dat moment en op die plaats wordt gezien als ‘het cen-
trum’, ‘mainstream’, ‘de norm’ of ‘acceptabel’.5 Die opvat-
tingen kunnen echter over tijd en plaats veranderen, wat 
dus ook geldt voor de vraag wie als extremist wordt gela-
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beld.6 Dit maakt het concept sterk afhankelijk van 
machtsrelaties, want actoren in machtsposities hebben 
meer invloed om te bepalen wie als mainstream en wie 
als extremistisch moet worden gezien dan actoren in de 
marge.7	Het	is	belangrijk	hierop	te	reflecteren,	want	extre-
misme is ook een normatief concept dat wordt gebruikt 
om anderen neer te zetten als afwijkend van de 
mainstream en daarmee vaak als ongewenst.8 Dit kan 
verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunnen in Duitsland 
extreemrechtse groeperingen verboden worden, maar 
radicaal-rechtse groeperingen niet.9 In dit onderzoek zal 
een	werkdefinitie	van	extremisme	als	uitgangspunt	geno-
men worden, maar om bovenstaande redenen wordt ook 
gereflecteerd	op	het	gebruik	van	het	label	‘extremisme’	in	
de Noord-Nederlandse beleidsvorming en praktijk.
De	werkdefinitie	die	in	de	context	van	dit	onderzoek	

gebruikt wordt, luidt: Extremisme is het fenomeen waarbij 
personen of groepen vanuit hun gedachtegoed bereid 
zijn buitenwettelijke handelingen te verrichten om hun 
doelen na te streven. In	deze	definitie	staat	een	combina-
tie van gedachtegoed en handelen centraal, wat extre-
misme onderscheidt van radicalisme (waar de nadruk ligt 
op het gedachtegoed) en criminaliteit (waar de nadruk ligt 
op buitenwettelijk handelen). Wat betreft het gedachte-
goed	is	ervoor	gekozen	dit	breed	te	definiëren	en	dit	niet	
te	beperken	tot	(politieke	of	religieuze)	ideologieën	of	toe	
te spitsen op verzet tegen de democratische rechtsorde, 
om zo rekenschap te geven aan het contextuele karakter 
van extremisme en het snel veranderende fenomeen in 
Nederland heden ten dage. De nadruk op het buitenwet-
telijke karakter van de handelingen onderscheidt extre-
misme van activisme, wat duidt op buitenparlementaire 
acties die zich afspelen binnen het wettelijke kader.10

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het onder-
scheid tussen (legitiem) radicalisme en activisme ener-
zijds en (buitenwettelijk) extremisme anderzijds in de 
praktijk vaak moeilijk te maken is. Zo hebben gedurende 
de onderzoeksperiode verschillende protestacties plaats-
gevonden die uitmondden in extremistische gedragingen. 
Het is belangrijk te benadrukken dat het overgrote 
merendeel van de deelnemers aan protestacties tegen 
bijvoorbeeld het corona- of stikstofbeleid niet als extre-
mistisch bestempeld mag worden. De extremistische 
gedragingen die zijn voortgekomen uit deze acties zijn 
echter wel opgenomen in dit onderzoek. Anderzijds is ook 
aandacht besteed aan legitieme publieke protestacties 
van extremistische actoren. De belangrijkste reden hier-
voor is dat, zoals later zal worden beschreven, extre-
misme in Noord-Nederland niet los gezien kan worden 
van een maatschappelijke context waarin ongenoegen en 
polarisatie zijn toegenomen.

Categorisering

In de wetenschappelijke literatuur en in publicaties van 
(semi)overheidsinstanties en onderzoeksbureaus wordt 
extremisme op verschillende manieren gecategoriseerd. 
In dit onderzoek is ervoor gekozen te focussen op vier 
subcategorieën	van	extremisme	die	voor	de	Noord-Ne-
derlandse context het meest relevant zijn. Deze catego-
rieën	zijn	niet	allesomvattend11 en vertonen overlap en 
kruisbestuiving, maar vormen in het kader van dit onder-
zoek een vruchtbare lens om het fenomeen in kaart te 
brengen.

1. Religieus extremisme
Religieus extremisme duidt breed geformuleerd op extre-
misten die de motivatie, legitimatie en betekenis van hun 
handelingen baseren op een religieuze traditie. Dit bete-
kent nadrukkelijk niet dat het gedrag van religieuze extre-
misten uitsluitend of primair vanuit religie verklaard moet 
worden, want de rol van religie hangt doorgaans sterk 
samen met andere (politieke, sociale en culturele) facto-
ren. Hoewel extremisten zich in de afgelopen decennia 
op diverse religieuze tradities hebben beroepen, is in de 
onderzoeksperiode van dit project met name het transna-
tionale jihadisme op de voorgrond getreden: een diffuse 
beweging waarbinnen de gewapende strijd wordt 
omarmd om een authentieke islamitische staat te verwe-
zenlijken.

2. Rechts-extremisme
Rechts-extremisme wordt gekenmerkt door een ideologie 
waarbij een voorkeur voor het ‘eigene’ en afkeer van het 
‘vreemde’ centraal staan en waarbij het onderscheid tus-
sen beide gebaseerd is op ras, etniciteit, cultuur en/of 
religie. Veelgenoemde kenmerken van extreemrechts zijn 
dan ook antisemitisme, (ultra)nationalisme, nativisme, 
racisme en xenofobie. Verder kenmerkt deze ideologie 
zich door een hang naar het autoritaire. Zo staan radi-
caal- en extreemrechtse actoren doorgaans een sterke 
en homogene staat voor die geacht wordt de eigen 
groep, natie, cultuur of religie te beschermen.12

3. Links-extremisme
Links-extremisme wordt in de wetenschappelijke litera-
tuur	minder	specifiek	gedefinieerd,	wat	wellicht	mede	ver-
oorzaakt wordt door het diffuse karakter van het feno-
meen.13 In het algemeen wordt links-extremisme 
gekenmerkt door een streven naar radicale gelijkheid. 
Hierbij kan de nadruk liggen op sociaaleconomische 
gelijkheid tussen mensen en dus op een totale herverde-
ling van de welvaart. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in 
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een marxistische of antikapitalistische houding of, op 
mondiaal niveau, in antiglobalisme.14 De nadruk kan ook 
liggen op gelijkheid tussen mensen in cultureel of etnisch 
opzicht, wat zich kan uiten in verzet tegen (als te rigide 
ervaren) asiel- en migratiebeleid.15 Hieraan gerelateerd 
manifesteren links-extremistische groepen zich de laatste 
jaren sterk op de thema’s antifascisme en antiracisme. 
Twee andere thema’s waar links-extremisten zich de 
afgelopen	decennia	op	hebben	geprofileerd,	zijn	dieren-
rechten en milieu.

4. Antioverheidsextremisme
Hoewel de hiervoor beschreven traditionele vormen van 
extremisme ook een bepaalde mate van antioverheids-
denken	in	het	gedachtegoed	hebben	geïntegreerd,	kan	
de afgelopen jaren een nieuwe vorm van extremisme 
worden onderscheiden waarbij antioverheidsdenken 
daadwerkelijk centraal staat in gedachtegoed en hande-
len. In dit onderzoek wordt het label antioverheidsextre-
misme gebruikt voor (de bereidheid tot) buitenwettelijke 
handelingen die voortvloeien uit een gedachtegoed 
waarin het afwijzen van de overheid, het overheidsbeleid 
en/of democratische procedures centraal staat.16 Deze 
houding kan gericht zijn tegen de overheid in het alge-
meen, bijvoorbeeld als de overheid gezien wordt als 
onderdeel van een breder complot van een (vermeende) 
elite die zijn macht wil bestendigen en uitbreiden. Deze 
houding	kan	ook	gericht	zijn	tegen	specifiek	overheidsbe-
leid, bijvoorbeeld met betrekking tot corona, stikstof en 
windmolens.

Onderzoeksmethoden

Om inzicht te krijgen in het fenomeen extremisme in 
Noord-Nederland is gebruikgemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden. In de eerste plaats is open bron-
nenonderzoek uitgevoerd op basis van wetenschappe-
lijke en niet-wetenschappelijke publicaties die zijn 
geïdentificeerd	via	de	gangbare	zoekmachines	en	biblio-
theekcatalogi. Op deze manier is de bestaande kennis 
over het fenomeen en de daarmee gepaard gaande hia-
ten in kaart gebracht, met focus op de Nederlandse en in 
het bijzonder Noord-Nederlandse context.

Daarnaast zijn interviews afgenomen met 33 professio-
nals, werkzaam bij Noord-Nederlandse gemeenten (14), 
Politie Noord-Nederland (5), het Openbaar Ministerie (2), 
de AIVD (3), de NCTV (1), Zorg- en Veiligheidshuizen (2), 
Reclassering (2), de Raad voor de Kinderbescherming 
(2), het Landelijk Steunpunt Extremisme (1) en een WIJ-

team (1). Voor het doel van dit onderzoek zijn de gege-
vens uit deze semigestructureerde interviews geanonimi-
seerd. Deze interviews hebben inzicht verschaft in zowel 
het (beeld van het) fenomeen extremisme in de drie noor-
delijke provincies als in de aanpak van radicalisering en 
extremisme op verschillende niveaus. Omdat het binnen 
de reikwijdte en het tijdsbestek van dit onderzoek niet 
opportuun was, zijn geen interviews afgenomen met 
(potentiële)	subjecten	zelf.

Verder zijn data verzameld over aan extremisme gere-
lateerde incidenten in Noord-Nederland in de periode 
2014-2022. Hiervoor zijn (de verschillende regionale edi-
ties van) het Dagblad van het Noorden (DvhN) en de 
Leeuwarder Courant (LC) uit deze periode systematisch 
onderzocht met behulp van relevante zoektermen. Daar-
naast zijn deze dagbladen gedurende de actieve onder-
zoeksperiode (1 augustus 2021 tot en met 1 juni 2022) 
dagelijks gemonitord. Deze data zijn aangevuld met infor-
matie uit gerechtelijke uitspraken en andere open bron-
nen, zoals landelijke mediaberichtgeving en rapportages 
van (semi)overheids- en onderzoeksinstanties. Op basis 
van deze data is een incidentenlijst samengesteld met 
extremistische gedragingen en publieke protestacties van 
extremistische actoren. Deze incidentenlijst is niet volle-
dig en moet kritisch beschouwd worden, bijvoorbeeld 
omdat het onderscheid tussen activisme en extremisme, 
alsook het onderscheid tussen verschillende vormen van 
extremisme, steeds diffuser lijkt te worden. De inciden-
tenlijst biedt wel een indicatief overzicht van de versprei-
ding en ontwikkeling van het fenomeen in Noord-Neder-
land.

Bovendien hebben de onderzoekers de beschikking 
gekregen over gegevens uit het Contraterrorisme, Extre-
misme en Radicalisering (CTER)-register van de Politie 
Eenheid Noord-Nederland. Dit betrof door het CTER-
team samengestelde overzichten van i) personen die 
direct dan wel indirect in verband worden gebracht met 
radicalisering en extremisme (zogenoemde ‘CTER-sub-
jecten’ op de gebieden ‘islamisering’ en ‘extremisme’) en 
ii) in het register opgenomen meldingen over radicalise-
ring en extremisme (zogenoemde ‘CTER-registraties’ in 
de Basisvoorziening Handhaving). Deze overzichten zijn 
uitgesplitst per jaar, district en/of vorm van extremisme en 
niet	herleidbaar	tot	specifieke	individuen	of	casussen.	
Hoewel deze overzichten inzicht verschaffen in het beeld 
van het fenomeen binnen de politie, kennen ze ook ver-
schillende beperkingen. Zo is het al dan niet opnemen 
van subjecten of registraties in het register sterk afhanke-
lijk van de signalen die (al dan niet) worden doorgegeven 
en de duiding daarvan door de betrokken politiemede-
werkers. Deze afhankelijkheid van signaleringsstructuren, 
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signaleringsbereidheid en interpretatie door diverse indi-
viduen kan leiden tot vertekeningen van de cijfers over 
tijd en ruimte. Bovendien zijn in de overzichten ook signa-
len opgenomen die na duiding door de CTER Informatie-
cel (Infocel) niet CTER-waardig bleken te zijn en bevatten 
ze personen waarover een signaal is binnengekomen, 
maar die niet direct aan radicalisering of extremisme 
gerelateerd kunnen worden. Deze kanttekeningen, in 
combinatie met het feit dat de data niet controleerbaar 
zijn voor de onderzoekers, leiden ertoe dat de data 
slechts beperkt inzicht geven in het fenomeen extre-
misme in Noord-Nederland. Ze geven vooral inzicht in de 
signalen die bij de Infocel zijn binnengekomen en in het 
beeld van het fenomeen dat op basis daarvan binnen de 
organisatie is ontstaan.

Ten slotte is een verkennende socialemedia-analyse 
uitgevoerd naar extremistische groepen en individuen uit 
Noord-Nederland. In het afgelopen jaar zijn een aantal 
openbare websites en socialemediakanalen geobser-
veerd. Vanwege de toegankelijkheid en het vaak meer 
lokale karakter heeft de nadruk hierbij gelegen op 
antioverheidsgroepen en radicaal- en extreemrechtse 
organisaties die actief zijn op de chat-app Telegram. Met 
behulp van datascrapingsoftware zijn enkele netwerkana-
lyses uitgevoerd, onder andere om een beeld te krijgen 
van de verspreiding van en kruisbestuiving tussen ver-
schillende groepen en stromingen. Deze socialeme-
dia-analyse biedt nadrukkelijk geen volledig beeld van de 
online activiteiten van extremisten in Noord-Nederland, 
maar verschaft wel enig inzicht in het gebruik van sociale 
media door extremistische groepen en individuen.

Hoewel uit het openbronnenonderzoek is gebleken dat 
de bestaande kennis over het fenomeen extremisme in 
Noord-Nederland zeer beperkt is en de verzamelde data 
beperkingen kennen, is het door het gebruik van verschil-
lende soorten data en onderzoeksmethoden (triangulatie) 
mogelijk gebleken een beeld te scheppen van het feno-
meen en de ontwikkeling daarvan sinds 2014. Deel II van 
dit rapport schetst dit beeld door eerst de algemene ont-
wikkelingen en vervolgens de vier verschillende catego-
rieën	afzonderlijk	te	presenteren.
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Het fenomeen in vogelvlucht

Op het eerste gezicht lijkt extremisme in Noord-Neder-
land een relatief beperkt fenomeen. Zo is volgens de 
gegevens uit het CTER-register slechts 3,4 procent van 
het totale aantal CTER-subjecten in Nederland woonach-
tig in de drie noordelijke provincies, terwijl deze geza-
menlijk circa 10 procent uitmaken van de Nederlandse 
bevolking.1 Ook het gebrek aan wetenschappelijke en 
niet-wetenschappelijke publicaties over het onderwerp en 
de geringe aandacht voor de regio in de Dreigingsbeel-
den Terrorisme Nederland van de NCTV en Jaarversla-
gen van de AIVD lijken de beperkte omvang van het 
fenomeen in Noord-Nederland te illustreren.2

Bij dit beeld zijn echter de nodige kanttekeningen te 
plaatsen. Zo zeggen de CTER-gegevens weinig over de 
omvang van het fenomeen omdat ze sterk afhankelijk zijn 
van de signaleringsstructuur en -bereidheid binnen de 
politie en van duiding door de politie. De literatuur is voor-
namelijk gericht op het landelijke niveau, terwijl er weinig 
aandacht	is	voor	specifieke	regio’s,	zeker	buiten	de	

Randstad. Bovendien hebben zowel onderzoekers als 
beleidsbepalers en professionals zich de afgelopen peri-
ode primair gericht op jihadisme en, in mindere mate, 
klassieke uitingen van rechts- en links-extremisme. Ken-
nis over en zicht op andere vormen en nieuwe ontwikke-
lingen is daarentegen beperkt en fragmentarisch.

Deze fenomeenanalyse laat dan ook zien dat boven-
staand beeld sterk vertekend is. Extremisme in 
Noord-Nederland is een diffuus en veelzijdig fenomeen 
dat zich snel ontwikkelt. Waar traditionele(re) vormen van 
religieus en links- en rechts-extremisme in de regio in de 
periode 2014-2022 slechts beperkt op de voorgrond zijn 
getreden, zijn nieuwe vormen opgekomen. Deze kunnen 
vaak gekarakteriseerd worden als antioverheidsextre-
misme, maar er vindt in toenemende mate kruisbestui-
ving plaats met (vooral) recentere vormen van radicaal- 
en extreemrechts gedachtegoed. Onder invloed van deze 
ontwikkelingen kent de regio een stijgend aantal extre-
mismegerelateerde incidenten, die gezien kunnen wor-
den als radicale uitingen van breder gedeelde ongenoe-
gens.

De stijging van het aantal extremismegerelateerde inci-
denten	in	Noord-Nederland	blijkt	uit	de	volgende	grafiek,	
die	de	in	totaal	65	geïdentificeerde	extremistische	gedra-
gingen en publieke protestacties door extremistische 
actoren van 2014 tot en met 2021 uiteenzet.3

Dit overzicht illustreert in de eerste plaats dat het totale 
aantal incidenten in Noord-Nederland stijgt, terwijl de tra-
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ditionele(re) vormen van extremisme beperkt blijven. Er 
zijn weinig incidenten op het gebied van religieus extre-
misme, rechts-extremisme kwam vooral aan de opper-
vlakte in de periode van de zogeheten ‘vluchtelingencri-
sis’ en links-extremistische actoren hebben zich door de 
jaren heen af en toe gemanifesteerd in reactie op radi-
caal- en extreemrechtse groeperingen en individuen. 
Incidenten gerelateerd aan zowel rechts- als links-extre-
mistische actoren betroffen vaak publieke protestacties, 
terwijl het aantal acties buiten de wettelijke kaders relatief 
beperkt was.

De stijging van het totale aantal incidenten wordt dan 
ook vooral veroorzaakt door extremistische gedragingen 
die voortkomen uit antioverheidssentimenten. Het aantal 
incidenten in deze categorie maakte gedurende de hele 
onderzoeksperiode het merendeel uit van het totaal aan-
tal incidenten in Noord-Nederland (51,5 procent) en nam 
vooral de afgelopen jaren sterk toe. Deze toename is 
gedeeltelijk	te	wijten	aan	een	aantal	specifieke	dossiers	
die in de periode 2018-2021 hun hoogtepunt kenden, 
zoals de protestacties tegen windmolens langs de N33 
(2018-2019), het coronabeleid (2020-2021) en het stik-
stofbeleid (2019-2022). Tegelijk zal het vervolg van dit 
rapport	laten	zien	dat	de	incidenten	op	deze	specifieke	
dossiers	geïnterpreteerd	kunnen	worden	als	uitingen	van	
breder maatschappelijk ongenoegen en polarisatie in de 
regio.

De algemene trend die blijkt uit het aantal incidenten, 
wordt onderschreven door praktijkdeskundigen. Zo geven 
de	voor	dit	project	geïnterviewde	professionals	aan	dat	
de casussen in het begin van de onderzoeksperiode 
‘vooral jihadisme’ betroffen. De casussen die op dit 
moment lopen op het gebied van religieus extremisme, 
betreffen voornamelijk personen met een verleden in 
conflictgebieden	dan	wel	oudere	casussen	die	om	ver-
schillende redenen nog niet kunnen worden afgesloten.4 
Recente casussen gaan volgens de Noord-Nederlandse 
praktijkdeskundigen echter vooral over antioverheidsex-
tremisme en extreemrechts, waarbij complotdenken en 
dossiers als het corona- en stikstofbeleid regelmatig wor-
den genoemd.5

Verspreiding extremisme Noord-
Nederland

Het beeld van de verspreiding van extremisme in 
Noord-Nederland is niet eenduidig. Als we kijken naar het 
aantal incidenten op provinciaal niveau van januari 2014 
tot en met juni 2022, telt Groningen veruit het meeste 

aantal incidenten (41), gevolgd door Drenthe (17) en 
Friesland (13).6

Deze verschillen worden gedeeltelijk veroorzaakt door 
de incidenten in Groningen en Drenthe rondom de aanleg 
van een windmolenpark aan de N33. Daarnaast kende 
de provincie Groningen relatief veel protestacties van 
radicaal- en extreemrechtse groeperingen in de periode 
van de zogeheten ‘vluchtelingencrisis’ (2015-2017). Des-
alniettemin lijkt extremisme in de provincie Groningen (in 
beperkte mate) meer aan de oppervlakte te komen dan in 
de andere noordelijke provincies. Er kan echter niet 
geconcludeerd worden dat extremisme in Friesland 
beperkt is – hooguit dat het aantal incidenten achterblijft. 
Dit	wordt	ook	geïllustreerd	door	de	politiegegevens,	die	
laten zien dat het aantal CTER-registraties in de jaren 
2020 en 2021 in Groningen (274) hoger lag dan in Fries-
land	(179),	maar	ook	dat	Friesland	significant	meer	mel-
dingen kende dan Drenthe (124).

Wat betreft de verspreiding op lokaal niveau, zien we 
dat extremisme verspreid over de drie noordelijke provin-
cies voorkomt, maar dat er wel een aantal clusters te 
onderscheiden zijn.

Zo valt in de eerste plaats op dat de Gemeente Gronin-
gen veruit de meeste incidenten kende. Dit wordt niet 
alleen veroorzaakt door de omvang van de gemeente, 
maar ook door de aanzuigende werking die van de stad 
Groningen uitgaat. Zo werden een aantal grotere protest-
acties met regionaal karakter in de stad Groningen geor-
ganiseerd, wat resulteerde in een aantal incidenten in de 
categorie antioverheidsextremisme.

Daarnaast is zichtbaar dat incidenten in de categorie 
religieus extremisme uitsluitend plaatsvonden in de gro-
tere steden. Dat is ook het geval voor het merendeel van 
de protestacties van radicaal- en extreemlinkse groepen. 
Incidenten gerelateerd aan extreemrechts vonden juist 
vooral plaats buiten de steden, waarbij met name het 
aantal incidenten in Oost-Groningen opvalt. Dit bevestigt 
het beeld uit de literatuur dat extreemrechtse organisaties 
in Oost-Groningen relatief veel voorkomen.

Wat betreft antioverheidsextremisme is het beeld diver-
ser. Bij sommige thema’s valt op dat de incidenten voor-
namelijk plaatsvonden buiten de grotere steden. Dit geldt 
logischerwijs voor de acties rondom de aanleg van een 
windmolenpark aan de N33 in de Gronings-Drentse 
grensgemeenten. Ook het stikstof- en het coronabeleid 
leidden tot een aantal incidenten buiten de steden. Inci-
denten	gerelateerd	aan	complottheorieën	vonden	echter	
vrijwel uitsluitend plaats in de stad Groningen.

Op basis van de beschikbare literatuur, de interview-
data en het incidentenoverzicht lijkt de conclusie gerecht-
vaardigd dat jihadisme en links-extremisme vaker in ste-
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den voorkomen, terwijl rechts-extremisme buiten de 
grotere steden relatief meer aanhang kent. Nieuwe vor-
men van (antioverheids)extremisme zijn zowel in de ste-
den als op het platteland in opkomst, maar komen hier 
(tot op zekere hoogte) tot uiting in relatie tot verschillende 
thema’s. Daarnaast vindt zowel in steden als op het plat-
teland kruisbestuiving plaats tussen complotdenken, 
antioverheidsdenken	op	specifieke	thema’s	en	(nieuwe	
vormen van) radicaal- en extreemrechts. Dit zal blijken uit 
de	bespreking	van	de	verschillende	categorieën	van	
extremisme die in dit rapport centraal staan.

Vormen van extremisme in Noord-
Nederland

Religieus extremisme

In de wetenschappelijke literatuur en de beleidsstukken 
van de AIVD en de NCTV ligt de nadruk binnen religieus 
extremisme in Nederland vrijwel uitsluitend op het jiha-

disme. Het is echter belangrijk op te merken dat ook 
andere	vormen	van	religieus-geïnspireerd	extremisme	
voorkomen. Zo bedreigde een man uit Capelle aan den 
IJssel in 2020 vanuit religieuze motieven verschillende 
abortusklinieken, waaronder Stimezo in Groningen.7 
Bovendien kunnen ook antioverheidsextremisme en 
rechts-extremisme	religieus	geïnspireerd	zijn.	Zo	had	het	
inmiddels op last van de politie afgesloten Telegramka-
naal	‘de	Bataafse	Republiek’,	waar	veel	complottheorieën	
en antioverheidssentimenten werden verspreid, een 
‘Bataafse gebedsgroep’, waarin deelnemers met elkaar 
baden, Bijbelteksten proclameerden en zich uitdrukten in 
religieuze tegenstellingen van goed en kwaad.8

In de onderzoeksperiode van deze fenomeenanalyse is 
in de categorie religieus extremisme echter vooral het 
jihadisme op de voorgrond getreden. Op landelijk niveau 
is de dreiging de afgelopen jaren afgenomen, maar nog 
altijd wordt het jihadisme door de NCTV en AIVD als de 
grootste dreiging voor de Nederlandse samenleving 
omschreven, met name vanwege gedetineerde jihadisten 
en teruggekeerde uitreizigers.9 Heden ten dage bestaat 
de ‘jihadistische beweging’ in Nederland volgens deze 
instanties uit circa vijfhonderd personen. Deze ‘beweging’ 
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is in werkelijkheid echter geen vastomlijnd geheel, maar 
bestaat uit verschillende sociale netwerken die weinig 
hiërarchisch	zijn.	Interne	verdeeldheid,	fragmentatie,	het	
gebrek aan charismatische leiders en repressieve over-
heidsmaatregelen hebben de vorming van radicale net-
werken verstoord en ervoor gezorgd dat de beweging de 
laatste jaren minder expliciet naar buiten treedt.10 
Ondanks de afnemende dreiging van het jihadisme, is het 
belangrijk om de wisselwerking tussen rechts-extremisme 
en jihadisme in acht te blijven nemen: de recente ople-
ving van rechts-extremisme kan jihadistisch extremisme 
versterken en vice versa.11

Gezien de landelijke aandacht voor het fenomeen, is 
het niet verwonderlijk dat ook bij de betrokken instanties 
in Noord-Nederland zorgen leven over het jihadisme. Zo 
zou	bij	een	aantal	moskeeën	in	de	regio	sprake	zijn	van	
salafistische	invloeden.12 Ook valt op dat het CTER-regis-
ter van de politie in 2020 en 2021 ruim driemaal zoveel 
subjecten bevat op het gebied ‘islamisering’ dan de 
andere vormen van extremisme bij elkaar opgeteld, al is 
het om eerdergenoemde redenen niet duidelijk in hoe-
verre dit daadwerkelijk personen met jihadistische sym-
pathieën	betreft.

Ondanks deze zorgen blijkt uit de beschikbare gege-
vens dat het jihadisme in Noord-Nederland relatief klein 
is. Zo is het aantal Noord-Nederlandse CTER-subjecten 
laag vergeleken met de rest van het land.13 Ook het aan-
tal	geïdentificeerde	incidenten	is	erg	beperkt.	Uit	de	
beschikbare data blijkt dat slechts drie van de 305 Neder-
landse	‘Syriëgangers’	op	het	moment	van	uitreizen	woon-
achtig waren in Noord-Nederland.14 Het bekendste voor-
beeld	is	de	halfblinde	Somaliër	Mohamed	B.	De	‘blinde	
Sheikh’, zoals hij in propaganda van de Islamitische Staat 
(IS) werd betiteld, opereerde voor zijn vertrek jarenlang 
vanuit Groningen als oprichter en moderator van afge-
schermde webfora van radicale Nederlandse moslims.15 
Daarnaast startte het OM in 2015 een onderzoek naar de 
mogelijke aanwezigheid van Syrische ‘jihadronselaars’ in 
noordelijke asielzoekerscentra, waaronder Ter Apel. Het 
is echter onduidelijk of hieruit arrestaties zijn voortgeko-
men.16 Meer recent heeft Noord-Nederland naar verluidt 
te maken gekregen met één of enkele terugkeerders.17 
Ten slotte werd in februari 2019 in het Overijsselse De 
Lutte de Groningse Sahraoui S. aangehouden, waarna 
uit zijn telefoon- en computergegevens bleek dat hij een 
aanhanger was van IS. In 2020 werd hij door de Recht-
bank Rotterdam veroordeeld tot twee jaar celstraf voor 
het voorbereiden van een terroristische aanslag en/of het 
bevorderen van een terroristisch misdrijf en het voorhan-
den hebben van een vuurwapen met munitie.18

Kortom, waar op landelijk niveau de dreiging vanuit 
jihadistische hoek de afgelopen jaren duidelijk is afgeno-
men, lijkt het jihadisme in Noord-Nederland in de gehele 
periode 2014-2022 relatief beperkt te zijn geweest. Tege-
lijk onderstrepen de hiervoor beschreven incidenten dat 
het jihadisme in Noord-Nederland geen opzichzelfstaand 
fenomeen is. Het heeft bij uitstek een transnationaal 
karakter en het merendeel van de incidenten in de regio 
had	een	directe	relatie	met	de	oorlog	in	Syrië.	Momenteel	
treden	jihadistische	groeperingen	in	Syrië,	evenals	in	
buurland Irak, minder op de voorgrond en is de aantrek-
kingskracht van IS onmiskenbaar verminderd. Tegelijk 
blijven	structurele	problemen	in	landen	als	Syrië,	Irak,	
Jemen en Afghanistan een voedingsbodem vormen voor 
extremistische organisaties. Daarnaast is de afgelopen 
jaren toenemende activiteit van jihadistische organisaties 
in Afrika zichtbaar.19 Jihadisme zal ook in de komende 
periode een rol blijven spelen, maar er zijn geen aanwij-
zingen dat deze ontwikkelingen directe gevolgen hebben 
voor Noord-Nederland.

Rechts-extremisme

Tot het begin van de eenentwintigste eeuw was extreem-
rechts een randverschijnsel in Nederland. Dit veranderde 
na de aanslagen van 11 september 2001 en de moorden 
op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004). Als 
gevolg van de sterk gepolariseerde debatten rondom 
vluchtelingen, ‘islamisering’ en Zwarte Piet wisten 
extreemrechtse formaties een steeds breder publiek aan 
te spreken.20 Desalniettemin is de actieve aanhang van 
extreemrechts in Nederland tot op heden relatief klein en 
versnipperd.21 Tegenwoordig kent extreemrechts vele 
verschijningsvormen, waaronder politieke partijen en 
ultranationalistische organisaties, maar ook diffuse online 
groeperingen, studiebewegingen, leesgroepen, protest-
bewegingen, sportteams en individuen.22 In Noord-Neder-
land zijn vier stromingen te onderscheiden: klassieke 
neonazistische groepen, alt-rightbewegingen, identitaire 
formaties en zogenaamde ‘accelerationisten’.

In de onderzoeksperiode van deze fenomeenanalyse 
waren verschillende klassieke neonazistische formaties 
actief in Noord-Nederland. Deze groepen streven naar 
een herstel van een Groot-Germaans Rijk en geloven dat 
het blanke ras superieur is aan andere rassen.23 Een 
voorbeeld hiervan is het Kameraadschap Noord-Neder-
land (KNNL), een regionale afsplitsing van de internatio-
nale neonazigroep Blood & Honour. KNNL werd in het 
najaar van 2015 gereactiveerd door zich aan te sluiten bij 
lokale protesten tegen de komst van vluchtelingen.24 In 



22 Rijksuniversiteit Groningen

Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland

2016 was KNNL betrokken bij demonstraties in diverse 
locaties in Oost-Groningen, waaronder Beerta, Oude 
Pekela, Winschoten en Veendam.25 Volgens Willem 
Wagenaar, onderzoeker van de Anne Frank Stichting, zijn 
enkele (voormalige) aanhangers van KNNL ook betrok-
ken bij de productie van nazirock.26 Het muziekproject 
Flatlander en het in de extreemrechtse scene bekende 
kledingmerk Batavica komen voort uit KNNL. In decem-
ber 2021 was de oprichter van Batavica met een kraam-
pje vertegenwoordigd bij een illegale kerstmarkt van 
Forum voor Democratie in het Drentse dorp Wijster.27 
Naast KNNL is ook de in 1971 opgerichte Nederlandse 
Volks-Unie (NVU) actief in Noord-Nederland. In het 
Friese Harlingen werd in 2015 een informatiebijeenkomst 
over de opvang van vluchtelingen geannuleerd na signa-
len dat leden van de NVU ook wilden komen.28 In 2017 
riep de partij haar aanhangers via Facebook op om naar 
Ter Apel te komen om te demonstreren tegen de komst 
van vluchtelingen.29

De AIVD noemt daarnaast United We Stand, een in 
Winschoten gevestigde militante afsplitsing van de Sol-
diers of Odin (SOO).30 Laatstgenoemde werd in 2015 in 
Finland opgericht naar aanleiding van de zogeheten 
‘Europese vluchtelingencrisis’. De groep organiseert naar 
eigen zeggen ‘burgerwachten’ om de ‘eigen bevolking’ te 
beschermen tegen migranten. In juli 2016 kwam de voor-
man van de Groningse afdeling van SOO meermaals in 
opspraak omdat de groep in Winschoten een asielzoeker 
zou hebben ‘aangehouden’ die vrouwen zou hebben las-
tiggevallen.31 Een vergelijkbare organisatie is de sinds 
2015 in Friesland actieve extreemrechtse groep Frysk 
Heidens Front. De aanhang beperkt zich tot een tiental 
personen die zichzelf voordoen als leden van een motor-
club. Deze formatie dook de afgelopen jaren regelmatig 
op bij demonstraties door heel Nederland tegen de komst 
van vluchtelingen.32 Ook toonden aanhangers van deze 
groep op sociale media hun fascinatie voor wapens en 
geweld. Begin 2017 was een Facebookbericht met een 
foto van vuurwapens aanleiding voor een politie-inval in 
het huis van de president van het Frysk Heidens Front.33

Terwijl deze klassieke rechts-extreme organisaties in 
heel Nederland een leegloop beleven, kennen lossere 
formaties zonder formele lidmaatschappen juist een 
opmars. Sinds de overwinning van Donald Trump bij de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 wint de 
vanuit Amerika overgewaaide alt-rightbeweging in Neder-
land aan populariteit.34 Alt-right staat voor ‘alternative 
right’ en is een verzamelnaam voor een nieuwe generatie 
van extreemrechtse denkers en activisten die een ‘zui-
vere’, ‘blanke’ etnostaat nastreven waarin geen plaats is 
voor andere ‘rassen’.35 De alt-rightbeweging vormt geen 

coherent geheel, maar bestaat uit losse individuen en 
groepen die vooral online actief zijn.36 Een voorbeeld 
hiervan is het in 2016 opgerichte studiegenootschap 
Erkenbrand, een extreemrechtse actiegroep die sociale 
activiteiten zoals wandelingen, lezingen en borrels orga-
niseert voor voornamelijk hoogopgeleide mensen met 
nationalistische	en	radicaal-	en	extreemrechtse	ideeën.37 
Hoewel Erkenbrand niet regiogebonden is, is de formatie 
actief in de noordelijke provincies. Activiteiten lijken zich 
voornamelijk te richten op de provincies Groningen en 
Drenthe.38

Daarnaast zijn ook zogenaamde identitaire formaties in 
Noord-Nederland actief. Zij streven naar een etnisch 
homogeen Nederlands volk en verzetten zich tegen de 
vermeende ‘islamisering van Europa’. In Noord-Neder-
land	zijn	drie	formaties	actief	die	als	‘identitair’	gekwalifi-
ceerd kunnen worden: Voorpost, Identitair Verzet en 
Pegida.39 Voorpost is een actiegroep die in de jaren 
zeventig in Vlaanderen werd opgericht en streeft naar 
een homogeen Nederlands volk in één staat, en dus naar 
een eenwording van Nederland, Vlaanderen en 
Noord-Frankrijk.40 In 2019 organiseerde de groep een 
illegaal protest bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers 
in Ter Apel.41 Identitair Verzet en Pegida kennen ook regi-
onale afsplitsingen in Noord-Nederland. In 2018 plaatste 
Identitair Verzet 050 een spandoek boven de Groningse 
ringweg met de tekst ‘Stop de Omvolking’.42 In datzelfde 
jaar waren activisten van Identitair Verzet aanwezig bij de 
Sinterklaasintocht in Groningen.43 Sindsdien is de Face-
bookpagina	van	de	groep	offline	gehaald	en	zijn	de	activi-
teiten stopgezet. Ook rondom Pegida is het de afgelopen 
jaren rustig. In 2017 organiseerde de anti-islambeweging 
een demonstratie in Groningen en in 2018 reisde de 
groep tweemaal naar Dokkum om actie te voeren voor 
het behoud van Zwarte Piet.44 Een Friese activist van 
Pegida Nederland organiseerde in 2020 als ‘Natsjonalis-
ten Fryslan’ een demonstratie tegen de komst van een 
vluchtelingenopvang Leeuwarden, maar toen bleek dat 
dit niet door kon gaan, kwam enkel de organisator opda-
gen bij de demonstratie.45

Ook het zogenaamde ‘accelerationisme’ – het idee dat 
een onvermijdbare burgeroorlog tussen rassen versneld 
moet worden – lijkt de afgelopen jaren in populariteit toe 
te nemen, met name onder jongeren. Volgens Dreigings-
beeld Terrorisme Nederland (DTN) 56 is sprake van een 
paar honderd Nederlandse jongeren die online accelera-
tionistisch gedachtegoed propageren.46 De AIVD en 
NCTV stellen dat het accelerationisme de extreem-
rechtse stroming is waar momenteel de meeste gewelds-
dreiging van uitgaat.47 Noord-Nederland lijkt hierop geen 
uitzondering te vormen. Dit beeld wordt bevestigd door 
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regiodeskundigen binnen de AIVD, de NCTV, Reclasse-
ring en het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE).48 Uit 
verschillende interviews met praktijkdeskundigen blijkt 
tevens dat het rechts-extremisme momenteel in trek is 
onder jongeren. Volgens een medewerker van een Zorg- 
en Veiligheidshuis (ZVH) zijn er bijvoorbeeld veel scholen 
die aan de bel trekken over jongeren die de Hitlergroet op 
school uitbrengen of online extreemrechtse content 
delen.49

Überhaupt lijken de activiteiten van extreemrechts zich 
in de afgelopen jaren te hebben verplaatst naar de online 
wereld. Vanwege de coronapandemie werd het lastiger 
voor extreemrechtse organisaties om demonstraties en 
fysieke bijeenkomsten te organiseren. Mede hierdoor 
zoeken radicaal- en extreemrechtse aanhangers steeds 
vaker aansluiting bij andere protesten, zoals demonstra-
ties tegen de coronamaatregelen, Sinterklaasintochten 
en boerenprotesten. Daardoor is er sprake van kruisbe-
stuiving.50	Ook	is	de	taboeïsering	rondom	radicaal-	en	
extreemrechts in de afgelopen jaren grotendeels verdwe-
nen. Na 1945 was er lang sprake van een sociale en 
maatschappelijke stigmatisering rondom radicaal- en 
extreemrechtse formaties. Hierdoor werd het voor derge-
lijke groeperingen en individuen een overlevingsstrategie 
om hun gedachtegoed voor de ogen van het bredere 
publiek te matigen en te verhullen. Door de normalisering 
van radicaal- en extreemrechts wordt deze betrokkenheid 
echter steeds vaker getolereerd.

Concluderend kan gesteld worden dat ‘klassieke’ 
extreemrechtse organisaties in Noord-Nederland gedu-
rende de onderzoeksperiode voornamelijk actief waren in 
(de nasleep van) de zogeheten ‘vluchtelingencrisis’ in de 
periode 2015-2018. De leegloop van deze organisaties 
ging gepaard met de opkomst van ‘nieuwe’ vormen van 
extreemrechts waarbinnen georganiseerde groepen min-
der belangrijk zijn.51 Het bereik van deze activisten is gro-
ter door de opkomst van online sociale netwerken, de 
normalisering van extreemrechts en de betrokkenheid bij 
diverse andere bewegingen en protesten. Daarnaast spe-
len internationale ontwikkelingen een rol. In het jaarver-
slag van 2019 waarschuwde de AIVD voor de wereldwijd 
groeiende populariteit van extreemrechts.52 Naast aansla-
gen	in	de	Verenigde	Staten,	Australië	en	verschillende	
Europese landen, was het vooral de aanslag van de Aus-
traliër	Brenton	Tarrant	in	een	moskee	in	Christchurch,	
Nieuw-Zeeland, die mensen aanzette tot ‘copycatgedrag’. 
De AIVD noemt 2019 dan ook ‘het jaar van rechts-extre-
mistische aanslagplegers wereldwijd’.53 Het gebruik van 
sociale media (bijvoorbeeld voor het livestreamen van 
aanslagen) lijkt daarbij een steeds grotere rol te spelen.

Links-extremisme

Links-extremisme kent in Nederland een wisselende 
intensiteit en heeft een onvoorspelbaar, reactief karakter. 
Links-extremisten treden veelal op de voorgrond in reac-
tie op actuele maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld 
omtrent klimaat en vluchtelingen. Ook is een sterke wis-
selwerking met de ontwikkeling van extreemrechts zicht-
baar. Zo geven de AIVD en NCTV aan dat de confronta-
ties tussen rechts-extremisten en links-extremisten in 
Nederland de laatste jaren steeds grimmiger worden en 
dat het nieuwe elan van rechts er mogelijk voor zorgt dat 
links-extremisten vaker van zich zullen laten horen.54 
Daarnaast is er sprake van ‘ontzuiling’ binnen de links-ex-
tremistische scene in Nederland. Waar links-extremisten 
zich	aanvankelijk	in	kleinere	groepen	op	specifieke	the-
ma’s richtten, is er het afgelopen decennium sprake van 
bredere samenwerking, ook in internationaal opzicht. Vol-
gens het openbronnenonderzoek van Van Ham et al. 
waren er in 2018 27 groeperingen in Nederland die als 
links-extremistisch konden worden aangemerkt. De 
meeste daarvan manifesteren zich rondom de thema’s 
antifascisme en mensenrechten.55 Desondanks conclu-
deert de AIVD dat het beeld van links protest in Neder-
land, op enkele incidenten na, al geruime tijd activistisch 
van aard is en zich dus doorgaans begeeft binnen de 
kaders van de wet.56

Ook in Noord-Nederland hebben linkse actoren zich 
vooral op reactieve en activistische wijze geuit. De in het 
kader	van	dit	onderzoek	geïdentificeerde	acties	vanuit	
radicaal- en extreemlinks in de drie noordelijke provincies 
betroffen voornamelijk demonstraties die binnen de wet-
telijke kaders vielen en gericht waren tegen individuen, 
partijen en organisaties die als rechts-extremistisch of 
fascistisch werden beschouwd. Dit gold ook voor de 
acties van organisaties die door de AIVD als links-extre-
mistisch	geclassificeerd	worden,	zoals	de	in	1992	opge-
richte Anti-Fascistische Actie (AFA of Antifa).57 AFA kent 
twee noordelijke afdelingen, AFA-Noord en AFA-Fryslân, 
waarvan de laatste het meest actief oogt. Beide vallen 
onder de bredere Antifa-beweging in Nederland: een 
mêlee van lokale ongeorganiseerde groepen anarchisten, 
autonomen, communisten, socialisten en sociaaldemo-
craten.58

De acties van deze groepen in de periode 2014-2022 
waren vooral gericht tegen lokale, regionale en landelijke 
politici en partijen die in hun ogen een fascistische of 
racistische signatuur hebben, zoals (de voormannen van) 
Forum voor Democratie (FvD) en de Partij voor de Vrij-
heid (PVV). Daarnaast hebben AFA-Fryslân en AFA-
Noord zich herhaaldelijk gekeerd tegen extreemrechtse 
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groeperingen, bijvoorbeeld door protesten te verstoren of 
tegendemonstraties te organiseren. Zo waren AFA-Frys-
lân, AFA-Noord en Groningen Tolerant! in 2017 aanwezig 
bij het protest van de extreemrechtse groep NVU in Ter 
Apel. Met dergelijke activiteiten vinden de noordelijke ver-
takkingen aansluiting bij de strategie van de bredere AFA, 
die zich bij haar oprichting nadrukkelijk ten doel stelde 
om ‘manifestaties van fascisten’ te voorkomen.59 Een 
actie die wel de wettelijke kaders overschreed maar 
waarbij de link met AFA niet eenduidig was, betrof een 
dreigbrief uit 2022 gericht aan de lijsttrekker van de partij 
Belang van Nederland. Hoewel de brief ondertekend was 
door een zelfverklaard lid van ‘Anti-fascisme Friesland’, 
ontkende AFA-Fryslân iets met de bedreiging van doen te 
hebben. Ook zijn in Friesland incidenteel huizen van 
PVV’ers beklad met antifascistische leuzen, maar ook 
hier was de betrokkenheid van AFA-Fryslân onduidelijk.60

Naast antifascisme heeft radicaal- en extreemlinks zich 
gemanifesteerd op de thema’s dierenwelzijn en klimaat. 
Op deze thema’s zijn de netwerken en acties echter 
(nog) minder regionaal van karakter: dierenrechten- en 
klimaatextremisme	is	vooral	internationaal	georiënteerd	
en bestaat uit brede internationale netwerken. In 2013 
concludeerde de AIVD dat het aantal personen dat zich 
op illegale wijze inzet voor dierenrechten in Nederland 
maximaal enkele tientallen bedraagt.61 Voor de noorde-
lijke provincies geldt dat er beduidend minder incidenten 
plaatsvonden op het gebied van dierenrechten dan in bij-
voorbeeld de Randstad en Noord-Brabant. Wel zijn in 
Noord-Nederland enkele dierenrechtenactivisten actief, 
zoals de Groningse woordvoerder van Meat the Victims. 
Hoewel Meat the Victims betrokkenheid ontkent, stond de 
naam van de groep wel onder de dreigbrieven die in 
2020 werden verstuurd naar verschillende Friese boeren-
organisaties.62 Daarnaast werd in 2019 een man die lid 
was van het Animal Liberation Front, in Groningen aan-
gehouden voor het vernielen van vijftien jaaghokjes in 
Duitsland.63 Ook de in Friesland woonachtige zogeheten 
‘vegan streaker’ is regelmatig opgepakt voor protestac-
ties buiten de noordelijke provincies en zelfs buiten 
Nederland. Evenals de eerdergenoemde voorbeelden op 
dit thema hebben deze incidenten een link met 
Noord-Nederland, maar illustreren ze vooral het (inter)
nationale karakter van radicaal- en extreemlinks.

Hoewel de AIVD in 2010 nog waarschuwde voor de 
opmars van de antifascisten in Nederland, zijn de acties 
van radicaal- en extreemlinkse groeperingen in de noor-
delijke provincies de afgelopen jaren dus beperkt en 
vooral reactief en activistisch van aard.64 Terwijl soms 
wordt vermoed dat links-extremisten wel aanwezig zijn 
maar ‘goed onder de radar’ blijven, worden de beperkte 

omvang en het reactieve en activistische karakter van 
radicaal- en extreemlinks bevestigd door regiodeskundi-
gen binnen de AIVD, de NCTV en het OM.65 Ook het 
CTER-register van de politie bevatte in de periode 2019-
2021 geen subjecten op ‘links-extremisme’. Het kende 
echter wel een zeer beperkt aantal op het thema ‘die-
renextremisme’, dat in het register als aparte en niet per 
definitie	linkse	categorie	wordt	beschouwd.	De	in	
Noord-Nederland waarneembare trends komen hiermee 
grotendeels overeen met inzichten uit de literatuur over 
landelijke ontwikkelingen en links-extremisme is, zeker 
de afgelopen jaren, relatief beperkt in omvang.66

Antioverheidsextremisme

De eerder beschreven opkomst van antioverheidsextre-
misme in Noord-Nederland past in het landelijke beeld 
zoals geschetst door onder andere de AIVD en NCTV. 
Hoewel	complottheorieën	en	protestbewegingen	van	alle	
tijden zijn, kreeg anti-elitedenken in Nederland een 
impuls sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001.67 
Populistische politieke buitenstaanders wisten sindsdien 
toenemende aanhang te verwerven en gekozen populisti-
sche regeringsleiders in het buitenland wakkerden verzet 
tegen de politieke elite, maar ook tegen de wetenschap 
en (traditionele) media, verder aan. Verzet tegen het 
establishment in brede zin, en tegen de overheid in het 
bijzonder, is sinds de uitbraak van COVID-19 in een 
stroomversnelling geraakt.68 In de jaarverslagen van de 
AIVD uit 2019, 2020 en 2021 wordt antioverheidsextre-
misme dan ook genoemd als een van de nationale drei-
gingen.69

Antioverheidsextremisme is echter een diffuus ver-
schijnsel waarbij de grens tussen legaal protest en extre-
mistische gedragingen vloeiend is. In zijn analyse van de 
coronaprotesten spreekt de NCTV van een brede ‘boven-
laag’ bestaande uit diverse personen die zich vanuit ver-
schillende motivaties tegen de overheid en haar beleid 
verzetten. Zo gaat het om personen wier broodwinning 
geraakt wordt door overheidsbeleid, burgers die bepaald 
overheidsbeleid betwisten en mensen die zich in het 
algemeen verzetten tegen wat zij als ‘de elite’ beschou-
wen. Het al langer sluimerende ongenoegen van deze 
‘bovenlaag’ is tijdens de coronapandemie verbreed, ver-
hard en meer aan de oppervlakte gekomen, zowel in 
offline	als	online	contexten.	Naast	deze	brede	bovenlaag,	
die vooral een activistisch karakter heeft, is er volgens de 
NCTV sprake van een ‘radicale onderstroom’: een kleine, 
amorfe groep die verzet door middel van demonstraties, 
juridische procedures en e-mailacties niet ver genoeg 
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vindt gaan. In de praktijk is het onderscheid tussen de 
brede bovenlaag en de radicale onderstroom echter niet 
eenduidig, ook omdat de drempel om over te gaan tot 
extremistische gedragingen is verlaagd in een context 
van	aanhoudende	protestacties	en	felle	(offline	en	online)	
antioverheidsuitingen.70

Deze door de NCTV geschetste ontwikkelingen zijn 
ook in Noord-Nederland zichtbaar. Gedurende de onder-
zoeksperiode zijn op verschillende thema’s breder gedra-
gen ongenoegens en (legitiem) activisme tegen de over-
heid, overheidsbeleid en/of democratische procedures 
zichtbaar. Deze onvrede was al langer aanwezig, maar is 
gedurende de coronapandemie verbreed en verhard en 
heeft geleid tot een toename in het aantal openbare-or-
deverstoringen, bedreigingen en daadwerkelijke 
geweldsincidenten. Er zijn in Noord-Nederland in dit 
opzicht	vier	centrale	thema’s	te	identificeren:	complotden-
ken, verzet tegen het coronabeleid, verzet tegen het stik-
stofbeleid en verzet tegen de bouw van windmolens. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat verzet op deze the-
ma’s duidelijk overlap vertoont en gedeeltelijk voortkomt 
uit vergelijkbare gevoelens van onvrede.

In de eerste plaats is een groep personen te onder-
scheiden die sterk wantrouwen koestert tegen de over-
heid als onderdeel van een bredere ‘elite’, waar bijvoor-
beeld ook kennisproducerende instituties als de 
(traditionele) media, wetenschap en deskundigen onder 
worden geschaard. Deze groep ziet haar denkbeelden 
vaak bevestigd in complotconstructies, misinformatie en 
desinformatie.71 Zo is in Noord-Nederland de van oor-
sprong Amerikaanse complottheorie QAnon populair. 
Gebaseerd	op	een	significante	steekproef	in	de	drie	noor-
delijke provincies, concludeerde Enigma Research in 
2020 dat één op de vijf noorderlingen zou geloven in het 
bestaan van een ‘onzichtbare elite’, wat een centraal idee 
is binnen QAnon.72 Aanhangers van QAnon geloven dat 
een geheime schaduwregering (deep state) van globale 
elites de wereld controleert en haar macht aanwendt om 
de bevolking te onderdrukken en kinderen te misbruiken. 
Het algehele idee dat deze elite op verschillende manie-
ren tracht haar controle te behouden, heeft ertoe geleid 
dat QAnon vaak gepaard gaat met andere complotthe-
orieën,	bijvoorbeeld	over	corona,	de	schadelijkheid	van	
vaccinaties	en	5G-straling.	Dit	wordt	geïllustreerd	door	de	
in Aduard gevestigde uitgeverij De Blauwe Tijger, die 
door	de	NCTV	omschreven	wordt	als	een	‘doorgeefluik	
van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complot-
theorieën’.73 De uitgeverij geeft boeken en het tijdschrift 
Epoque uit, maar produceert ook studio-uitzendingen en 
podcasts. Hierin komen naast QAnon diverse complot-
theorieën	en	antioverheidsdenkbeelden	voorbij.

Aanhangers van QAnon hebben zich ook geregeld 
geuit	in	de	publieke	ruimte,	bijvoorbeeld	door	fietspaden	
te bekladden met complotleuzen en bloemen te leggen 
bij het Peerd van Ome Loeks in Groningen en het monu-
ment voor Marianne Vaatstra in De Westereen.74 Ook zijn 
in Groningen pogingen gedaan een 5G-zendmast in 
brand te steken.75 Ondanks de zorgen van vele noorder-
lingen hierover,76 laat wetenschappelijk onderzoek naar 
het Nederlandse complotmilieu zien dat het mobiliserend 
potentieel van complotdenken beperkt is.77

In de tweede plaats heeft gedurende de onderzoekspe-
riode verzet plaatsgevonden tegen concreter overheids-
beleid, waaronder het coronabeleid. Hoewel dit verzet 
breder werd gedragen en mensen uiteenlopende motiva-
ties hadden, vond onmiskenbaar kruisbestuiving plaats 
met	complottheorieën78 en hebben de laatste bijgedragen 
aan	verharding	van	het	protest	in	zowel	offline	als	online	
contexten.79 Deze verharding heeft geleid tot publieke-or-
deverstoringen, bedreigingen en een aantal daadwerke-
lijke geweldsincidenten. Zo zijn er coronaprotesten 
gehouden op de Groningse ringweg, verschenen anti-
vaxleuzen in de publieke ruimte en zijn verschillende lan-
delijke en lokale politici bedreigd vanwege het coronabe-
leid.80 Daarnaast zijn medewerkers van de GGD 
geïntimideerd	en	bedreigd	en	werd	brand	gesticht	bij	een	
GGD-testlocatie in Emmen.81 Het meest ingrijpende inci-
dent vond plaats in Groningen in de nacht van 18 op 
19 augustus 2021, toen twee verdachten een molotov-
cocktail door het raam van het huis van een journalist van 
webplatform Sikkom gooiden. Beide verdachten zouden 
zijn	geïnspireerd	door	complottheorieën	en	felle	tegen-
standers zijn van de coronamaatregelen, thema’s waar 
de betreffende journalist regelmatig kritisch over had 
bericht.82 De incidenten in relatie tot het coronabeleid 
waren veelal niet centraal georganiseerd of verbonden 
aan formele organisaties, maar kwamen voort uit losse 
(offline	en	online)	sociale	netwerken.

Een derde thema in het verzet tegen de overheid is het 
stikstofbeleid. Dit betreft in de eerste plaats boeren die 
het oneens zijn met het beleid, maar ook is aansluiting 
van diverse groepen boze burgers zichtbaar. Sinds een 
aantal grootschalige protesten in 2019 is bij een gedeelte 
van de boeren verharding zichtbaar, waarbij Farmers 
Defence Force volgens de NCTV een polariserende rol 
vervult.83 Deze verharding heeft zich geuit in een aantal 
intimiderende acties en incidenten, ook in Noord-Neder-
land. Zo werd bij een boerenprotest in Groningen in okto-
ber 2019 onder andere de deur van het provinciehuis 
geramd en vonden in 2020 verschillende demonstraties 
en blokkades plaats, bijvoorbeeld bij Groningen Airport 
Eelde en afvalverwerker Attero in Wijster.84 Waar de boe-
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renprotesten en -acties aanvankelijk vooral als activis-
tisch werden beschouwd, worden sommige gedragingen 
tegenwoordig als extremistisch geduid, ook vanwege de 
bredere antioverheidssentimenten en -denkbeelden die 
er soms achter schuilgaan.85

In de vierde plaats heeft de bouw van windmolens in 
een aantal gevallen tot verzet geleid. Dit betrof met name 
de aanleg van een windmolenpark aan de N33 in Gronin-
gen en Drenthe, een plan dat op veel verzet stuitte onder 
de inwoners van de Veenkoloniën.86 Onder aanvoering 
van organisaties als Platform Storm, Storm Meeden en 
Tegenwind N33 werden verschillende protestacties geor-
ganiseerd, die in een aantal gevallen buitenwettelijke vor-
men aannamen.87 Zo werden herhaaldelijk ondernemers, 
agrarische bedrijven, journalisten en politici bedreigd en 
geïntimideerd en vonden er een aantal asbestdumpingen 
plaats in het verzet tegen het windmolenpark.88 Ook de 
bouwer van een windmolenpark bij Coevorden werd 
bedreigd en bij zijn huis vond een poging tot brandstich-
ting plaats.89

Buiten deze vier concretere thema’s is ook op andere 
terreinen een toename van antioverheidssentimenten 
zichtbaar. Zo keren groepen burgers zich af van de over-
heid en de bredere samenleving door een zelfvoorzie-
nend leven na te streven, wat bijvoorbeeld gepaard gaat 
met ideeën over autarkische voedselvoorziening en het 
oprichten van eigen scholen.90 Een radicale uiting hiervan 
wordt gevormd door de zogeheten ‘soevereinen’, die het 
gezag van de overheid in het geheel niet erkennen en bij-
voorbeeld weigeren belastingen en boetes te betalen. 
Deze volgens de NCTV ‘ontluikende beweging’ is ook in 
Noord-Nederland aanwezig.91 Een voorbeeld is de zoge-
heten soevereine staat Wonderland in een betwiste 
grensstrook aan de Nederlands-Duitse grens nabij Coe-
vorden, die wordt geleid door een complotdenker die zijn 
ideeën onder andere verspreidde via zijn boek De soeve-
reine mens.92 In Friesland hebben een aantal ‘autonome 
burgers’ een zogeheten ‘opzegging machtiging tot bestu-
ren’ aan de gemeente gestuurd.93 Hier zijn dergelijke 
acties vaak vermengd met vormen van Fries chauvi-
nisme, zo blijkt uit Telegramgroepen als ‘Friesland Auto-
noom’.

Dit geldt ook voor de zogenaamde Defend-groepen, 
die claimen op te komen voor Nederlandse vrijheden en 
tradities en ideeën omarmen uit complottheorieën, 
antioverheidsdenken en (ultra)nationalisme. Hoewel deze 
Defend-groepen al langer bestaan, traden ook zij vooral 
op de voorgrond tijdens de coronapandemie. Ze presen-
teerden zichzelf als zelfverdedigingsgroepen, onder 
andere om demonstranten te beschermen tegen de over-
heid. Friesland kent een vrij actieve Defend-beweging, 

die onder andere aanwezig was bij acties in Barneveld, 
Den Helder en IJmuiden.94 Hoewel er met name in Fries-
land zorgen bestaan over dergelijke groepen die zich ont-
trekken aan het overheidsgezag,95 lijkt het aantal actieve 
deelnemers beperkt en zijn zij vooralsnog niet publiekelijk 
actief in Noord-Nederland. Wel kunnen zij beschouwd 
worden als radicalere uiting van het idee dat de overheid 
de Nederlandse cultuur en tradities verkwanselt. Dit idee, 
dat sterk gerelateerd is aan de eerder beschreven 
(nieuwe) vormen van radicaal- en extreemrechts gedach-
tegoed, heeft in de afgelopen jaren ook geleid tot een 
aantal protestacties en ordeverstoringen in Noord-Neder-
land. Dit betrof bijvoorbeeld pro-Zwarte-Piet-manifesta-
ties, met als bekendste voorbeeld de snelwegblokkade bij 
Dokkum in 2017.96 Ook hier ging het idee dat de Neder-
landse cultuur moet worden beschermd, gepaard met 
antioverheidssentimenten, anti-Randstedelijke gevoelens 
en Fries chauvinisme.97

Ten slotte is het opvallend dat een aantal dossiers tot 
op heden niet heeft geleid tot extremistische gedragin-
gen. Een voorbeeld hiervan is zoutwinning bij Harlingen, 
waar burgers in een vroeg stadium bij het besluitvor-
mingsproces zijn betrokken.98 Een ander voorbeeld is de 
gaswinning in de provincie Groningen.99 In de provincie is 
veel onrust en verzet zichtbaar op dit dossier en de 
NCTV constateerde dat na de zware aardbeving in janu-
ari 2018 de actiebereidheid onder Groningers toenam.100 
Vanaf dat moment mengden ook radicale klimaatactivis-
ten zich in het Groningse aardgasdossier, zoals Code 
Rood en GroenFront!.101 Hoewel het dossier in de daar-
opvolgende jaren wantrouwen tegen de overheid voedde 
en leidde tot diverse protestacties, hebben op dit thema 
vooralsnog geen extremismegerelateerde incidenten 
plaatsgevonden.

Extremisme online

Het internet is van groot belang voor extremistische orga-
nisaties. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat 
het uiten van extremistisch gedrag en gedachtegoed 
geen virtuele aangelegenheid is, maar altijd plaatsvindt 
op concrete locaties. Ook kan online betrokkenheid lei-
den tot offline activiteiten en vice versa. Beide werelden 
zijn sterk geïntegreerd en de wisselwerking is cruciaal om 
in acht te nemen.102 Deze paragraaf bespreekt ter illustra-
tie enkele elementen van het socialemediagebruik van 
radicale en extremistische groeperingen die tot en met 
juni 2022 actief waren in Noord-Nederland. In de eerste 
plaats wordt aan de hand van een aantal radicaal- en 
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extreemrechtse	platforms	geïllustreerd	dat	het	mediage-
bruik van extremistische actoren in Noord-Nederland 
divers en dynamisch is. Vervolgens wordt besproken dat 
ook online kruisbestuiving plaatsvindt tussen verschil-
lende extremistische actoren, waarvoor rechtse groepen 
en antioverheidsplatforms als voorbeeld worden gebruikt. 
Ten slotte bespreekt deze paragraaf de functies van soci-
ale media voor extremistische actoren.

Mediagebruik

Het diverse en dynamische karakter van het mediage-
bruik van extremistische actoren blijkt uit onderstaand 
overzicht van een aantal in Noord-Nederland actieve 
radicaal- en extreemrechtse groepen. Ter illustratie is de 
onder ‘Antioverheidsextremisme’ genoemde uitgever De 
Blauwe Tijger aan dit overzicht toegevoegd, aangezien 
dit platform een duidelijk voorbeeld vormt van de kruisbe-
stuiving tussen antioverheidsdenken en extreemrechts. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit geen uitputtend 
overzicht is van de online activiteiten van radicale en 
extremistische groeperingen in Noord-Nederland. Gezien 
de enorme hoeveelheid (kleinere) groepen en de ver-
spreiding over verschillende platforms, is het lokaliseren 
van deze accounts een complexe aangelegenheid.

Uit dit overzicht blijkt dat de noordelijke extremistische 
organisaties gebruikmaken van verschillende mediakana-
len. Tegelijk wordt duidelijk dat zij doorgaans slechts een 
beperkt aantal accounts bezitten, met name op de 

Platformgebruik Studiegenootschap Erkenbrand, septem-
ber  2021

Aantal volgers per groep per platform, 1 juni 2022

Facebook Twitter Instagram Bitchute Gab Telegram YouTube

De Blauwe Tijger 8.798 13.200 2.062 242104 47 3.782 59.600105

Studiegenootschap 
Erkenbrand Noord -
Nederland

126 x x x x x x

Frysk Heidens Front 628 x x x x x x

Identitair Verzet 050 x x 2 x x x 144

Kameraadschap 
Noord-Nederland 1.280 x x x x x x

Natsjonalisten Fryslan x x x x x x x

United We Stand NL / 
Holland 1.200 x x x x x 7
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mainstream platforms. Dit is anders voor grotere (inter)
nationale extreemrechtse formaties die ook in Noord-Ne-
derland worden aangehangen, zoals Pegida en Voorpost. 
In de afgelopen jaren zijn bedrijven als Twitter en Face-
book in toenemende mate beleid en instrumenten gaan 
ontwikkelen om extremistische organisaties en hun aan-
hangers van hun platforms te weren. Extremisten zijn 
daarom gedeeltelijk overgestapt naar kleinere ‘fringe plat-
forms’. Dit betrof aanvankelijk vooral jihadistische 
accounts, maar meer recent ook extreemrechtse acto-
ren.105

Deze ontwikkeling is terug te zien bij de grotere (inter-
nationale) radicaal- en extreemrechtse actoren. Zo heeft 
Voorpost accounts op tientallen verschillende platforms, 
waaronder Telegram, Bitchute, Gab, Minds, Parler en 
VKontakte (de Russische tegenhanger van Facebook). 
Dergelijke spreiding vergroot het bereik van de organisa-
ties, maar fungeert ook als back-up in geval van verwijde-
ring van een bepaald platform. Hier houden de formaties 
zelf	ook	rekening	mee,	zoals	wordt	geïllustreerd	door	een	

oproep op het Telegramkanaal van Erkenbrand van 
23 september 2021, waarin de organisatie haar leden 
expliciet aanraadt zich uit voorzorg ook te abonneren op 
haar kanalen op Twitter, Facebook, Telegram, Tumblr, 
Gab, Minds en Bitchute. Groeperingen gebruiken plat-
forms dus op verschillende manieren en passen hun 
socialemediagebruik aan waar nodig.

Kruisbestuiving

Naast het dynamische karakter van de online activiteiten 
van extremisten, blijkt dat ook in de online wereld veel 
kruisbestuiving optreedt tussen verschillende vormen van 
extremisme.	Dit	wordt	geïllustreerd	door	de	mediaproduc-
ties van De Blauwe Tijger, waar antioverheidsdenken en 
radicaal- en extreemrechts gedachtegoed vermengen. Zo 
komen	niet	alleen	complottheorieën	als	QAnon	voorbij	in	
de uitzendingen, maar ook thema’s als het corona- en 
stikstofbeleid en de plaatsing van windmolens langs de 

Nederlands
Verzet Content

Gesara
Nederland

Bataafse Republiek
Groningen

FVD Geluiden
Groningen

Wakker
Friesland

Wakker
Drenthe

Staopvoorvrijheid.nl

MQMS
Magnet

Yonge Broeren

Netwerkvisualitatie Telegramgroepen, december 2021
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N33.	Daarnaast	worden	ideeën	over	‘omvolking’	verde-
digd en onderhoudt De Blauwe Tijger goede banden met 
FvD, waarvan voorgangers regelmatig aanschuiven in de 
mediaproducties.106

Een verkennende netwerkanalyse van verschillende 
groepen op Telegram onderstreept deze kruisbestuiving 
tussen antioverheidsdenken en extreemrechts. In decem-
ber 2021 zijn met behulp van een Telegramscraper de 
eerste duizend berichten gedownload van een aantal 
Telegramkanalen waarop antioverheidsdenken en/of radi-
caal- en extreemrechts gedachtegoed wordt gedeeld en 
verspreid. De volgende visualisatie laat zien dat verschil-
lende groepen regelmatig berichten naar elkaar doorstu-
ren. Zo sturen leden van radicaal- en extreemrechtse 
groepen als FvD Geluiden Groningen en Yonge Broeren 
berichten door naar antioverheidsgroepen als Wakker 
Drenthe en Bataafse Republiek Groningen, en vice 
versa.

De kruisbestuiving tussen radicaal- en extreemrechtse 
groepen enerzijds en diverse antioverheidsgroepen 
anderzijds wordt bevestigd door een kwalitatieve 
inhoudsanalyse van verschillende accounts. Op 
19 november 2021 plaatste KNNL bijvoorbeeld een 
oproep op Facebook voor een demonstratie tegen de 
coronamaatregelen op de Grote Markt in Groningen. 
Dezelfde afbeelding werd later die dag gedeeld in meer-
dere antioverheidskanalen op Telegram, zoals die van de 

Bataafse Republiek Groningen en Het Verzetsblaadje. 
Een ander voorbeeld is een foto die Voorpost op 4 juni 
2022 via Telegram deelde van een vermeend Voor-
post-lid met Prinsenvlag107 in de hand naast een trekker, 
met daaronder de tekst: ‘Zonder boer geen voer!! Voor-
post steunt de boeren, steun jij Voorpost?’

Functies

Waarom radicale en extremistische actoren online zo 
actief zijn, kan worden begrepen vanuit de functies die 
het socialemediagebruik voor hen vervult. In de weten-
schappelijke	literatuur	worden	een	aantal	specifieke	func-
ties onderscheiden, waaronder 1) aandacht genereren, 2) 
rekruteren, mobiliseren en organiseren, 3) gemeen-
schaps- en identiteitsvorming, en 4) het opdoen van inter-
nationale contacten.108 Deze functies zijn herkenbaar bij 
Noord-Nederlandse groeperingen.

In eerste instantie vormt de virtuele wereld een uit-
hangbord waarmee extremistische organisaties en indivi-
duen aandacht genereren voor hun zaak, bijvoorbeeld 
door propaganda te verspreiden of door radicale of extre-
mistische content op sociale media te plaatsen. Op de 
Facebookpagina van KNNL werd in mei 2020 bijvoor-
beeld een zeer gewelddadige video geplaatst, met de titel 
‘Rellend tuig doden een blanke man. Waar is de media 
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nu met hun berichtgeving?’ De opruiende titel van het 
filmpje	vestigt	de	aandacht	op	het	etnonationalistische	
gedachtegoed van KNNL, in dit geval het idee dat het 
blanke ras een minderheid in eigen land zou dreigen te 
worden.

Beeldcultuur speelt bij het genereren van aandacht een 
belangrijke rol. Niet alleen video’s, maar ook memes zijn 
hiervan een illustratief voorbeeld.109 Dit geldt bijvoorbeeld 
voor racistische en dehumaniserende memes die veel 
gebruikt worden in radicaal- en extreemrechtste onlinege-
meenschappen	en	helpen	radicale	en	extreme	ideeën	te	
verspreiden en normaliseren.110 Voorbeelden van memes 
met racistische opmerkingen over ‘de Afrikaanse variant’ 
van het coronavirus zijn onder andere te vinden in de 
Telegramgroep van Verbind Lokaal - Groningen - Het 
Hogeland, waar de coronapandemie (en niet extreem-
rechts gedachtegoed) een van de meest prominente the-
ma’s is.

Het genereren van aandacht via internet en sociale 
media is nauw gerelateerd aan de tweede functie: het 
rekruteren, mobiliseren en organiseren van leden. Waar 
extremistische organisaties doorgaans beperkt toegang 
hebben tot mainstream mediakanalen als radio en televi-
sie, maken online platforms het eenvoudig om gelijkge-

Mobilisatie in Telegramgroep ‘Verbind Lokaal - Groningen - 
Het Hogeland’, december 2018

stemden te bereiken. Zo kunnen organisaties proberen 
nieuwe aanwas te genereren en individuen te overtuigen 
om zich voor een bepaalde zaak in te spannen. De 
Blauwe Tijger deelt bijvoorbeeld regelmatig video’s op 
Facebook waarin de uitgeverij kijkers oproept zich als 
klant te registreren of geld te doneren en zo het ver-
meende machtsmonopolie van de ‘mainstream media’ 
tegen te gaan. In verschillende Telegramgroepen worden 
daarnaast regelmatig oproepen geplaatst om lokale en/of 
landelijke acties te steunen. Zo deelde een lid van Ver-
bind Lokaal - Groningen - Het Hogeland op 1 december 
2018 de locatie van een mobiele prikbus, vergezeld van 
de oproep om met spandoeken te protesteren tegen het 
vaccinatiebeleid van de overheid.

Het mobiliseren van gelijkgestemden heeft echter niet 
alleen	betrekking	op	het	ondernemen	van	offline	activitei-
ten. Een trend van de afgelopen jaren is ook het oproe-
pen tot online acties. Prominente voorbeelden hiervan 
zijn ‘trollen’ en ‘doxing’, wat zich onder andere in radicaal- 
en extreemrechtse hoek afspeelt.111 Zo kwam begin 2019 
de omstreden organisatie Vizier op Links in opspraak 
vanwege anonieme intimidatie en bedreiging van opinie-
makers en wetenschappers met een vermeende linkse 
signatuur.112 Dergelijke acties illustreren de bewering van 
de AIVD dat extreemrechtse formaties in de afgelopen 
jaren meer gebruik zijn gaan maken van sociale media 
en chatgroepen.113 Ook illustreren deze openlijke praktij-
ken dat uitingen die op sociale media worden gedaan, 
vaak feller zijn dan uitingen in de fysieke ruimte en dat 
groepen en individuen hier vaak explicieter voor hun 
overtuigingen uitkomen.114

Een derde functie van internet- en socialemediagebruik 
door extremisten is gemeenschaps- en identiteitsvor-
ming. Contact met gelijkgestemden via mediakanalen op 
zowel mainstream als fringe platforms kan het saamho-
righeidsgevoel tussen leden versterken en kan bijdragen 
aan het ontwikkelen van een gezamenlijke identiteit. 
Tegenstanders van 5G vinden elkaar bijvoorbeeld een-
voudig in Facebookgroepen als ‘Klaar Met Dit Politiek 
Wanbeleid Friesland’ en ‘WIJ WILLEN GEEN 5G Neder-
land’ of op websites als ‘Stralingsbewust’. Via dergelijke 
platforms kunnen onlinegemeenschappen worden 
gevormd waar een sterk onderscheid ontstaat tussen de 
in-group en de out-group. De ‘ander’ wordt als bedrei-
gend gezien en wordt verantwoordelijk geacht voor de 
(vermeende) problemen waar de eigen groep mee te 
maken heeft. Individuen vinden in dergelijke gemeen-
schappen eenvoudig ideologische rechtvaardiging van 
hun eigen standpunten, wat tot gevolg heeft dat echoka-
mers ontstaan waarbinnen weinig ruimte is voor anders-
denkenden.
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Zo bieden dergelijke onlinegemeenschappen een 
vruchtbare bodem voor desinformatie en misinformatie 
en	kunnen	complottheorieën	zich	hier	snel	verspreiden.	
In het in oktober 2021 geblokkeerde Telegramkanaal ‘de 
Bataafse Republiek’ werden bijvoorbeeld diverse com-
plottheorieën	verspreid,	waaronder	het	door	de	Ameri-
kaanse Flat Earth Society gepropageerde idee dat de 
aarde	plat	zou	zijn.	Dat	complottheorieën	ook	in	
Noord-Nederland	resoneren	wordt	geïllustreerd	door	de	
Telegramgroep ‘Bloemen BDG’, waarin foto’s werden 
gedeeld van het Peerd van Ome Loeks voor het Hoofd-
station in Groningen. In februari 2021 plaatsten 
QAnon-aanhangers bloemstukken en knuffels onder dit 
standbeeld omdat zij geloven dat er in de jaren 1980 een 
serie satanische kindermoorden heeft plaatsgevonden in 
Bodegraven.

Het veelvuldig verkeren tussen gelijkgestemden kan 
bovendien een gevoel van empowerment bewerkstelli-
gen. Het kan suggereren dat ze er niet alleen voor staan, 
maar gezamenlijk kunnen bijdragen aan de oplossing van 
bepaalde	(vermeende)	problemen.	Online-	en	offlinege-
meenschappen kunnen elkaar zo versterken en geza-
menlijk een context scheppen voor radicalisering.115

Het versterken van gemeenschapsgevoel gebeurt niet 
alleen via inhoudelijke conversaties, ook het ontwikkelen 
van een gezamenlijke cultuur speelt hierbij een belang-

Complottheorieën in Noord-Nederland, februari 2021 Gemeenschapsvorming in Telegramgroep ‘MQMS Magnet’, 
december 2021

rijke rol.116 Zo blijkt uit de geanalyseerde kanalen dat 
deze fungeren als vorm van dagbesteding in een 
gemeenschap of ‘familie’ van gelijkgestemden. In het 
Telegramkanaal ‘MQMS Magnet’ begroeten de leden 
elkaar bijvoorbeeld ’s ochtends alsof het een virtuele 
familie betreft. Ook vermaak en humor spelen een rol bij 
het ontwikkelen en instandhouden van een gezamenlijke 
cultuur.117 Zo blijkt uit een inhoudsanalyse van 7988 
berichten op het door Friese leden gedomineerde Tele-
gramkanaal ‘Yonge Broeren’ dat niet alleen termen als 
‘moslim’, ‘joden’, ‘neger’, ‘blank’ en ‘Nederland’ veel wor-
den gebruikt, maar ook regelmatig woorden als ‘haha’ en 
‘lol’.

Een vierde functie van sociale media voor radicale en 
extremistische organisaties is het opdoen van internatio-
nale contacten. Waar het jihadisme traditioneel al sterk 
internationaal	georiënteerd	is,	blijkt	binnen	extreem-
rechtse kringen sinds een aantal jaar ook sprake te zijn 
van sterke internationalisering.118 Het internet speelt daar-
bij een belangrijke rol. Opvallend is dat Noord-Ameri-
kaanse groeperingen vaak als inspiratiebron dienen voor 
Europese en Nederlandse groeperingen. Een goed voor-
beeld hiervan is The Base, een neonazistische groepe-
ring die voorstander is van het eerdergenoemde ‘accele-
rationisme’.119 Dit is ook in Noord-Nederland terug te zien. 
Zo wordt op de eerdergenoemde radicaal- en extreem-
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rechtse kanalen regelmatig verwezen naar Amerikaanse 
politiek, worden berichten van Engelstalige mediaplat-
forms doorgestuurd en worden internationale complotthe-
orieën	aangehaald.	Op	de	Facebookpagina	van	de	noor-
delijke afdeling van Studiegenootschap Erkenbrand is op 
12 juli 2020 bijvoorbeeld een link gedeeld naar een 
Engelstalig interview met de Nordic Resistance Move-
ment, een pan-Europese neonazigroep die voornamelijk 
actief is in Zweden, Noorwegen, Denemarken en IJsland.

Al met al blijkt uit dit overzicht dat het internet en soci-
ale media een belangrijke context vormen voor heden-
daags extremisme.120 Dit geldt ook voor Noord-Neder-
land. De online omgeving biedt krachtige hulpmiddelen 
aan organisaties, faciliteert gemeenschaps- en identiteits-
vorming en bevordert daarmee de ontwikkeling van extre-
mistische bewegingen. Daarnaast is er door de verruwing 
van het publieke debat op sociale media een (online) 
context ontstaan waarbinnen de drempel om tot extremis-
tische gedragingen te komen verlaagd is. Deze laag-
drempeligheid van extremisme baart verschillende 
instanties zorgen. De NCTV constateert weliswaar een 
wezenlijke kloof tussen de online vloedgolf van extremis-
tische uitingen enerzijds en de daadwerkelijke fysieke 
manifestaties anderzijds, maar waarschuwt ook dat het 
gemeengoed worden van radicale uitlatingen en het 
zaaien van systematisch wantrouwen op termijn de legiti-
miteit van de politiek, bestuur en handhaving kunnen 
schaden.121

Conclusies

Hoewel extremisme in Noord-Nederland op het eerste 
gezicht beperkt van omvang lijkt, blijkt uit bovenstaande 
analyse dat het een veelzijdig fenomeen betreft dat zich 
de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld. In de periode 
2014-2022 zijn traditionele(re) vormen van religieus en 
links- en rechts-extremisme slechts beperkt op de voor-
grond getreden. Er komen daarentegen nieuwe vormen 
van extremisme op die vaak gericht zijn tegen de over-
heid,	maar	(zowel	offline	als	online)	verbonden	zijn	met	
nieuwe(re) vormen van radicaal- en extreemrechts 
gedachtegoed. Deze recentere vormen hebben een dif-
fuus karakter wat betreft organisatiestructuur, gedachte-
goed en acties.

Wat betreft de organisatiestructuur valt op dat formele 
organisaties en meer centraal georganiseerde groepen in 
Noord-Nederland een beperkte rol spelen. Antioverheids-
bewegingen zijn sterk gefragmenteerd en gebaseerd op 
losse	en	wisselende	(offline	en	online)	sociale	netwerken	

en gelegenheidscoalities. Dit geldt ook voor nieuwe vor-
men van radicaal- en extreemrechts, waar diffuse con-
stellaties zonder formele lidmaatschappen en structuren 
een opmars kennen. Uit recent onderzoek blijkt dat de 
nieuwe generatie van extreemrechts veelal bestaat uit 
‘freelancers’ die zich bewust niet aan formele formaties 
binden.122 Bepaalde platforms en individuen kunnen wel 
een verbindende en aanjagende rol vervullen, zoals bin-
nen	het	complotmilieu	wordt	geïllustreerd	door	De	
Blauwe Tijger en de in 2021 in Siddeburen gearresteerde 
complotdenker Wouter R.123

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar met betrek-
king tot het gedachtegoed van extremistische actoren. 
Grote,	relatief	coherente	ideologieën	op	het	gebied	van	
religieus en rechts- en links-extremisme maken in toene-
mende mate plaats voor diffuse en gefragmenteerde 
ideeën	en	denkbeelden.	Deze	worden	(offline	en	online)	
gevoed door zowel internationale ontwikkelingen als nati-
onale en regionale kwesties en komen vaak tot uiting in 
relatie	tot	specifieke	issues,	variërend	van	het	corona-	en	
stikstofbeleid tot asielzoekerscentra en Zwarte Piet. Het 
feit dat ongenoegens vaak breder onder de bevolking 
worden gedeeld, in combinatie met de meer gefragmen-
teerde organisatievormen en denkbeelden, resulteert in 
vloeiende grenzen tussen activisme, radicalisme en 
extremisme. De in dit onderzoek besproken incidenten 
waren dan ook vaak verbonden aan bredere protestbe-
wegingen en -acties.

Het diffuse karakter van organisatievormen, denkbeel-
den	en	handelingen	wordt	geïllustreerd	door	een	terugke-
rend thema in deze fenomeenanalyse: de kruisbestuiving 
die zowel binnen als tussen de in dit onderzoek gehan-
teerde	categorieën	van	extremisme	plaatsvindt.	Het	
meest duidelijke voorbeeld zijn wellicht de recente 
coronaprotesten en de daaruit voortvloeiende extremisti-
sche gedragingen, waarbij antioverheidsdenken, com-
plottheorieën	en	extreemrechtse	overtuigingen	
samenkwamen.124 De ‘ontzuiling van extremistische 
bewegingen’, zoals een van de respondenten het amorfe 
karakter verwoordde,125 heeft er in combinatie met breder 
gedeelde antioverheidssentimenten en de normalisering 
van radicaal- en extreemrechts gedachtegoed voor 
gezorgd dat extremistische gedragingen vaak niet als 
zodanig worden herkend. ‘We hebben vaak een sterke 
focus op links, rechts, jihadisme, QAnon en antivaxxers’, 
zo	stelde	een	van	de	geïnterviewde	gemeenteambtena-
ren toen hij sprak over antioverheidssentimenten. Met de 
‘bekende vormen van extremiteiten hebben wij als platte-
landsgemeente niet te maken, maar dit [verlies van ver-
trouwen in de overheid] wordt vaak niet gezien’.126 Deze 
observatie is in zekere zin illustratief voor de regio.
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Enerzijds sluit het hiervoor geschetste beeld aan bij 
nationale ontwikkelingen. Door een complex samenspel 
van processen als globalisering, individualisering, de 
opkomst van sociale media en een verminderde aantrek-
kingskracht	van	grote	ideologieën	en	sterke	instituties,	is	
de onzekerheid onder burgers toegenomen, zijn overtui-
gingen gefragmenteerd en zijn maatschappelijke debat-
ten gepolariseerd.127 Een van de gevolgen hiervan is het 
diffuse karakter van radicale en extremistische gedragin-
gen.
Anderzijds	kent	Noord-Nederland	regiospecifieke	pro-

blematiek. Dit betreft niet alleen complexe regionale 
‘hoofdpijndossiers’ zoals aardgaswinning en windmolen-
parken. Ook leven in Noord-Nederland relatief sterke 
gevoelens van maatschappelijk onbehagen. Zo constate-
ren Caspar van den Berg en Annemarie Kok van de 
Rijksuniversiteit Groningen dat maatschappelijk onbeha-
gen zich heeft verplaatst van steden naar ‘perifere 
regio’s’, waarbij zij met name de drie noordelijke provin-
cies en Zeeland noemen.128 In deze regio’s houdt de wel-
vaart geen gelijke tred met het landelijke gemiddelde en 
is minder toegang tot voorzieningen als scholen, recht-
banken en bibliotheken.129 Relatief veel inwoners hebben 
dan ook het gevoel verwaarloosd en vergeten te worden 
door het Rijk, dat in hun ervaring hun zorgen niet serieus 
neemt of succesvol aanpakt. Zo vindt bijna de helft van 
de ondervraagde Friezen dat de overheid niet weet wat in 
hun regio speelt en is het Groningse vertrouwen in de 
overheid met 20 procent aanzienlijk lager dan het lande-
lijke gemiddelde. Naast een lager vertrouwen in nationale 
instituties, uit dit maatschappelijk onbehagen zich ook in 
een lagere opkomst bij verkiezingen, een groei van stem-
men op populistische partijen als PVV en FvD en een 
toename	van	protestacties	omtrent	specifieke	problema-
tiek, zoals stikstof en gaswinning.130

De	voor	deze	fenomeenanalyse	geïnterviewde	profes-
sionals onderschrijven deze bevindingen. Zo herkennen 
velen de toenemende antioverheidssentimenten, die 
inmiddels ook regelmatig worden geuit richting lokaal 
bestuur en bijvoorbeeld wijkagenten.131 Teleurstelling in 
landelijk beleid, maar ook een breder anti-Randstedelijk 
sentiment	en	ideeën	over	het	Noorden	als	‘wingewest	
voor het Westen’, spelen hierbij volgens hen een rol. 
Daarnaast zijn volgens sommigen antioverheidsgevoe-
lens, zeker in plattelandsgebieden, ingebed in de lokale 
cultuur en zijn de regionale identiteit en daaraan gekop-
pelde zelfbeschikkingsgevoelens sterker ontwikkeld, 
waarbij Fries chauvinisme als duidelijk voorbeeld geldt. 
Deze bredere antioverheids- en anti-Randstedelijke senti-
menten	kunnen	zich	vermengen	met	complottheorieën	en	
rechts-extremistisch gedachtegoed, maar kunnen ook 

versterkt	worden	door	specifieke	problematiek.	De	pro-
blematiek rondom bijvoorbeeld COVID-19, stikstof en 
windmolens staat dan ook niet op zichzelf, maar moet 
vooral	gezien	worden	als	specifieke	uitingen	van	breder	
gedragen ongenoegens.

Concluderend kan gesteld worden dat (inter)nationale 
ontwikkelingen in combinatie met relatief breed gedragen 
maatschappelijk onbehagen, anti-Randstedelijke senti-
menten en een aantal complexe dossiers, in Noord-Ne-
derland een voedingsbodem bieden voor antiover-
heidsextremisme en (nieuwe vormen van) radicaal- en 
extreemrechts. Vanwege de focus op traditionele(re) 
bewegingen en het diffuse karakter van hedendaags radi-
calisme en extremisme hebben deze ontwikkelingen ech-
ter nog niet de aandacht gekregen die ze verdienen. 
Nader onderzoek naar de precieze oorzaken en verschij-
ningsvormen is dan ook nodig, zeker omdat de in deze 
analyse besproken extremistische gedragingen slechts 
de meest radicale uitingen zijn van bredere ongenoe-
gens. Dat het merendeel van de respondenten polarisa-
tie, maatschappelijke onvrede en antioverheidsextre-
misme als de grootste extremismegerelateerde 
bedreiging ziet voor de nabije toekomst, is een teken aan 
de wand.132
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Landelijke kaders

Beleid op het gebied van het voorkomen en bestrijden 
van extremisme nam in internationaal opzicht een sterke 
vlucht in de jaren na 9/11. In Nederland waren vooral de 
opkomst van de Hofstadgroep en de moord op Theo van 
Gogh in 2004 belangrijk voor de ontwikkeling van de lan-
delijke extremismeaanpak. Hoewel investeringen hierin 
rond 2010 weer geleidelijk werden afgeschaald, gaven de 
ontwikkelingen	rondom	het	jihadisme	en	de	Syrië-oorlog	
in 2013-2014 nieuwe impulsen aan het beleid.

In het beleid omtrent extremisme worden drie dimen-
sies onderscheiden die samenhangen met verschillende 
fasen van (mogelijk) radicaliserende personen: preventie, 
repressie	en	nazorg	(of	reïntegratie).1 De Nederlandse 
aanpak van radicalisering en extremisme wordt geken-
merkt door een zogenoemde ‘brede benadering’ die deze 
drie dimensies, en daarmee ‘harde’, repressieve en 
‘softe’, preventieve maatregelen, integreert. Samenwer-
king tussen verschillende landelijke en lokale partijen is 
daarnaast kenmerkend voor deze benadering.2 Hoewel 
deze	brede	geïntegreerde	aanpak	al	sinds	2003	staand	
overheidsbeleid vormt, zijn de kaders voor het huidige 
beleid vooral afkomstig uit de periode sinds 2013. Het 
toenemende	aantal	Nederlandse	Syriëgangers	leidde	in	
2014 tot het Actieprogramma Integrale Aanpak Jiha-
disme, dat een belangrijke basis zou vormen voor het 
beleid in de daaropvolgende jaren.

In de Nederlandse integrale aanpak nemen gemeenten 
een centrale plaats in vanuit de veronderstelling dat juist 
hier kennis over de sociale omgeving en mogelijk radica-
liserende individuen of groepen aanwezig is.3 Ter onder-
steuning van de gemeenten publiceerde de NCTV in 
2014 de Handreiking Aanpak van Radicalisering en Ter-
rorismebestrijding op Lokaal Niveau, die zich net als het 
Actieprogramma vooral focust op het jihadisme.4 Daarbij 
wordt onder andere ingezet op het opzetten van een 
gestroomlijnde infrastructuur voor informatiedeling, 
samenwerking tussen relevante partners en het wegne-
men van voedingsbodems voor radicalisering.

Een centraal onderdeel van de lokale aanpak van radi-
calisering en extremisme is de zogeheten Persoonsge-
richte Aanpak (PGA), die primair gericht is op (mogelijk) 
radicaliserende individuen. Sinds 2013 werd hiertoe de 

Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering en Extremisme 
(PGA-R) vormgegeven.5 Startpunt voor de PGA zijn sig-
nalen over mogelijke radicalisering die gemeenten, het 
OM en de politie ontvangen van bijvoorbeeld familiele-
den, buurtgenoten, onderwijzers, hulpverleners, wijk-
agenten of de AIVD.6 Deze signalen worden vervolgens 
beoordeeld door een ‘weegploeg’ bestaande uit drie 
‘kernpartijen’ (ook wel ‘de driehoek’ genoemd): de betref-
fende gemeente, het OM en de politie. Indien de signalen 
hiertoe aanleiding geven, wordt vervolgens een multidis-
ciplinair casusoverleg (de ‘casustafel’) belegd, waarbin-
nen de drie kernpartijen kunnen worden aangevuld met 
de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Reclas-
sering Nederland (de zogenaamde ‘casuspartijen’). Ook 
kunnen ‘externe casusparters’ worden uitgenodigd, zoals 
zorgorganisaties of deskundigen van de NCTV of de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst. De casustafel staat 
onder regie van de betreffende gemeente en wordt gere-
guleerd door het Convenant van de PGA-R, dat kaders 
verschaft voor de rolverdeling en informatiedeling tussen 
de partnerorganisaties. Binnen het casusoverleg analyse-
ren de betrokken partijen gezamenlijk de beschikbare 
informatie, stellen zij een ‘plan van aanpak’ op en monito-
ren ze de uitvoering hiervan. Het eindpunt van dit proces 
is wanneer de kernpartijen, op advies van het casusover-
leg, besluiten tot afronding van de casusaanpak.7

Noord-Nederlandse aanpak in de 
praktijk

De landelijke kaders zijn ook in Noord-Nederland leidend 
voor de aanpak van radicalisering en extremisme. Net als 
het landelijke beleid kan de Noord-Nederlandse aanpak 
gekarakteriseerd	worden	als	breed	en	geïntegreerd,	
waarbij diverse partners worden betrokken. Binnengeko-
men signalen worden gewogen door de drie kernpartijen, 
waarna onder regie van de betreffende gemeente even-
tueel een multidisciplinair casusoverleg wordt belegd om 
de persoonsgerichte aanpak te bepalen. Tegelijk zijn dui-
delijke verschillen waarneembaar tussen gemeenten. 
Deze paragraaf schetst de feitelijke lokale uitvoering van 
de landelijke kaders, waarna in de volgende paragraaf 
een aantal observaties en conclusies worden geplaatst. 
Vanwege een gebrek aan (publieke) literatuur en docu-
mentatie omtrent de Noord-Nederlandse extremismeaan-
pak is deze paragraaf voornamelijk gebaseerd op de voor 
dit onderzoek afgenomen interviews.
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Preventie en signalering

In	lijn	met	de	brede,	geïntegreerde	benadering	die	in	
Nederland centraal staat, benadrukken een aantal 
Noord-Nederlandse gemeenten hun preventieve taak.8 
Dit houdt enerzijds in dat getracht wordt de voedingsbo-
dem voor radicalisering weg te nemen en ervoor te zor-
gen ‘dat mensen aangehaakt blijven bij de maatschappij 
en een toekomst kunnen opbouwen’.9 Met name in de 
grotere gemeenten wordt radicalisering dan ook niet los 
gezien van thema’s als wonen, onderwijs en armenzorg. 
Daarnaast	wordt	vanuit	deze	gemeenten	geïnvesteerd	in	
het opbouwen en onderhouden van een netwerk met 
partners binnen en buiten de lokale overheid, waaronder 
scholen,	buurtteams,	jongerenwerkers	en	moskeeën.10 
Volgens	verschillende	geïnterviewden	bevordert	dit	het	
vroegtijdig opvangen van signalen van radicalisering.11

Vanuit hetzelfde doel zijn vanuit een aantal gemeenten 
bovendien trainingen uitgezet voor medewerkers Open-
bare Orde en Veiligheid (OOV) en andere gemeenteamb-
tenaren, wijkagenten, zorgpartners en jongerenwerkers. 
Het bereik, de inhoud en de diepgang van de trainingen 
die in de afgelopen jaren zijn aangeboden, verschillen 
echter sterk. De basistraining die vanuit de Gemeente 
Groningen is aangeboden om signalen van radicalisering 
te herkennen, is sinds 2017 door naar schatting circa 
1500 professionals in de regio gevolgd. Ook zijn er ver-
diepingstrainingen georganiseerd om de signalen beter te 
kunnen duiden.12 In sommige kleinere gemeenten heb-
ben echter slechts enkele tientallen mensen de trainingen 
gevolgd of moeten deze zelfs nog worden opgestart.13 
Daarnaast valt op dat de trainingen in de afgelopen jaren 
vooral waren gericht op het jihadisme, al zijn recentelijk 
ook een aantal trainingen gericht op links- en rechts-ex-
tremisme aangeboden.14 Het opstarten van de trainings-
programma’s	wordt	door	de	geïnterviewde	professionals	
als positief ervaren en verschillende respondenten geven 
aan dat het kennisniveau over extremisme in de regio 
stijgt.15

Evenals het trainingsaanbod verschilt de signalerings-
structuur sterk per gemeente. De gemeenten die een 
sterk netwerk hebben opgebouwd, ontvangen meldingen 
over (mogelijke) radicalisering vaak direct vanuit hun 
lokale partners. Het hebben van ‘korte lijntjes’ met rele-
vante professionals wordt hierbij als cruciaal beschouwd 
en veel meldingen worden dan ook persoonlijk doorgege-
ven aan de betreffende OOV’ers.16 Ook hebben een aan-
tal grotere steden een centraal meldpunt of een mail-
adres ingesteld waar signalen kunnen worden 
doorgegeven. Het succes van deze meldpunten is echter 
wisselend: waar deze in bijvoorbeeld Groningen relatief 

veel worden gebruikt, komen in Emmen langs deze weg 
nauwelijks meldingen binnen.17 In gemeenten waar het 
netwerk minder ontwikkeld is, komen logischerwijs even-
eens weinig meldingen binnen. Dit geldt met name voor 
veel kleinere gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld 
Leeuwarden.

Ook aan de politie worden signalen over mogelijke 
radicalisering doorgegeven door verschillende partijen, 
variërend	van	de	AIVD	tot	wijkteams,	jongerenwerkers	en	
scholen. Signalen aangaande radicalisering en extre-
misme worden door politiemedewerkers met een 
CTER-label in de Basisvoorziening Handhaving geregis-
treerd. Vervolgens komen ze binnen bij de CTER-infocel, 
die de signalen onderzoekt en duidt. Uit de data van de 
Politie Eenheid Noord-Nederland blijkt dat het aantal 
CTER-meldingen in het district Noord-Nederland de afge-
lopen jaren vrij stabiel is gebleven met ruim 300 registra-
ties per jaar, wat neerkomt op circa 10 procent van het 
landelijke totaal.

Wel zijn verschillen tussen de provincies zichtbaar. 
Waar het aantal meldingen in Groningen en Drenthe per 
jaar wisselt, is in Friesland sinds 2019 een duidelijke stij-
ging waarneembaar. Dit duidt niet zozeer op toenemend 
extremisme in de provincie, maar laat vooral het effect 
zien van het ontwikkelen van een netwerk, trainingen en 
een signaleringsstructuur. Zo valt in bepaalde Friese 
gemeenten op dat het aantal signalen op met name 
rechts-extremisme is gestegen vanaf het moment dat 
hierover trainingen werden aangeboden.18 Ook in andere 
gemeenten en bij de politie heeft het opstarten van trai-
ningsprogramma’s volgens betrokkenen geleid tot een 
toename in het aantal binnengekomen signalen.19

Aantal CTER-registraties per jaar per provincie

2018 2019 2020 2021

Groningen 175 146 127 147

Friesland 68 67 76 103

Drenthe 67 98 64 60
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Duiding en aanpak

Signalen die binnenkomen bij een gemeente of de politie 
worden onderzocht, bijvoorbeeld door aanvullende infor-
matie in te winnen bij de melders, wijkagenten en/of rele-
vante partners. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale teams of 
jeugdwerkers zijn, zoals de Groningse WIJ-teams, maar 
ook	specifieke	instellingen	zoals	het	Centraal	Orgaan	
opvang asielzoekers.20 Signalen die binnenkomen bij 
gemeenten en als serieus worden beoordeeld, worden 
besproken binnen de weegploeg, die conform de lande-
lijke kaders altijd bestaat uit de driehoek gemeente, poli-
tie en OM. Signalen die bij de politie binnenkomen en 
door de CTER-infocel als acute dreiging worden beoor-
deeld, pakt de politie meteen zelf op in afstemming met 
landelijke partners. In geval van twijfel worden deze sig-
nalen ook binnen de weegploeg besproken. De verschil-
len in signaleringsstructuur tussen gemeenten leiden 
ertoe dat in sommige gemeenten de weegploeg op regel-
matige basis bijeenkomt, terwijl andere gemeenten er 
vanwege het geringe aantal signalen voor kiezen om de 
weegploeg alleen te beleggen wanneer er een relevant 
signaal binnenkomt.21

In de weegploeg wordt de beschikbare informatie (voor 
zover nodig en mogelijk) gedeeld en gewogen, op basis 
waarvan wordt besloten of er een casustafel wordt 
belegd. Om dit te bepalen is de weging van de beschik-
bare informatie ten opzichte van de in het Convenant 
geformuleerde	definities	van	radicalisering	en	extre-
misme belangrijk. Hier is binnen de weegploeg een 
belangrijke rol weggelegd voor het OM, dat (de bereid-
heid tot) het gebruik van ondemocratische middelen om 
een ideologie te verwezenlijken als cruciaal criterium 
beschouwt. Dit leidt soms tot spanningen met gemeen-
ten, die vanuit hun preventieve doelstelling meer informa-
tie zouden willen vergaren en delen of eerder (preven-
tieve) actie willen ondernemen. Het OM op zijn beurt 
benadrukt vanuit zijn strafrechtelijke perspectief juist het 
belang van de privacy van het betreffende individu.22 Ten 
behoeve van de duiding kan ook informatie worden inge-
wonnen bij landelijke partners, zoals de NCTV, die zicht 
heeft op fenomeenniveau, maar niet betrokken is bij indi-
viduele casussen. Een ander voorbeeld is het Landelijk 
Steunpunt Extremisme (LSE), dat een duidingsmethodo-
logie heeft ontwikkeld, maar ook diverse trainingen ver-
zorgt, betrokken is bij de behandeling van individuen en 
ondersteuning biedt aan hun omgeving.23

Het aantal casussen dat overblijft na de weegploeg is 
volgens de betrokken medewerkers gering, bijvoorbeeld 
omdat gevallen als (legitiem) activisme worden beoor-
deeld of omdat sprake blijkt van ggz-gerelateerde proble-

matiek.24 In sommige gevallen wordt een oordeel in een 
later stadium bijgesteld en wordt alsnog een PGA opge-
steld, bijvoorbeeld omdat uit nadere informatie blijkt dat 
er wel degelijk sprake was van een ideologisch motief. 
Ook kunnen casussen worden overgedragen vanuit een 
andere gemeente als de betreffende persoon verhuist. 
Het aantal casussen dat zo ontstaat, wisselt sterk per 
gemeente. Zo heeft de Gemeente Groningen gedurende 
de onderzoeksperiode tientallen casussen gehad, terwijl 
in een aantal andere gemeenten de afgelopen jaren 
überhaupt geen casustafels zijn belegd. Dit laatste betreft 
vooral kleinere gemeenten, maar opmerkelijk genoeg ook 
een aantal grotere steden in Noord-Nederland.25

Bij de casustafels worden, afhankelijk van het speci-
fieke	geval,	ook	andere	partijen	uitgenodigd.	Dit	betreft	in	
de eerste plaats de zogenaamde casuspartijen: Reclas-
sering en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 
Reclassering Noord-Nederland bezit sinds 2021 een 
team gespecialiseerd in terrorisme, extremisme en radi-
calisering (TER). Sindsdien is het TER-team betrokken 
geweest bij circa vijftien casussen. Het voorziet de casus-
tafel van informatie die is vergaard door contact met cli-
enten en hun omgeving en speelt een belangrijke rol in 
de duiding van de ideologische component en het opstel-
len van een plan van aanpak.26 De RvdK wordt regelma-
tig ingeschakeld als een casus een minderjarige betreft 
en/of (een) minderjarige(n) in het betreffende (gezins)
systeem verblijft/verblijven. Binnen de RvdK wordt in 
noordelijk verband sinds 2017 bijzondere aandacht 
besteed aan radicalisering en extremisme. Bij het casus-
overleg deelt de RvdK informatie en expertise vanuit 
pedagogische invalshoek.27

Naast deze casuspartijen worden ook externe casus-
partners betrokken bij een casustafel. Het belangrijkste 
voorbeeld hiervan zijn de Zorg- en Veiligheidshuizen 
(ZVH), die vooral betrokken worden bij complexe, 
ketenoverschrijdende	casuïstiek.	Dit	betreft	meestal	
casuïstiek	die	zowel	het	zorg-	als	het	veiligheidsdomein	
raakt, maar soms ook casussen die gemeentegrenzen 
overstijgen. Sinds de regie van casustafels met de invoe-
ring van het Convenant bij de gemeente is komen te lig-
gen, beperken de taken van het ZVH zich met name tot 
procesregie, ondersteuning en advisering, bijvoorbeeld 
wat betreft de afweging tussen de ideologische en de 
zorgcomponent.28 De betrokkenheid van het ZVH ver-
schilt sterk per provincie. Het ZVH Fryslân is voor zover 
bekend betrokken bij alle casussen in de provincie, terwijl 
in Drenthe een aantal gemeenten regelmatig gebruikma-
ken van de grens- en domeinoverschrijdende expertise 
van het ZVH Drenthe. In andere Drentse gemeenten 
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wordt het ZVH echter nauwelijks ingezet en dat geldt ook 
voor de Groningse gemeenten.29

De partijen aan de casustafel stellen gezamenlijk een 
plan	van	aanpak	op	waarin	de	geïntegreerde	en	per-
soonsgerichte benadering centraal staat. Bij de aanpak 
kunnen verschillende partijen uit het veiligheids-, zorg- en 
sociale domein worden ingezet. Ook kan een organisatie 
als het LSE worden betrokken bij de behandeling van de 
individuen en eventueel hun omgeving.30 De betrokkenen 
geven aan dat de aanpak sterk verschilt per casus, 
omdat maatwerk nodig is om risicoreductie te kunnen 
bereiken en personen (en eventueel hun omgeving) goed 
te kunnen behandelen.31 Na het opstellen van het plan 
van aanpak wordt de uitvoering gemonitord en vindt hier-
over nog regelmatig overleg plaats tussen de casuspar-
tijen. Als de aanpak succesvol is of de betreffende per-
soon om andere redenen niet langer als bedreiging voor 
de veiligheid wordt gezien, wordt een casus afgesloten. 
Het komt echter ook regelmatig voor dat casussen jaren-
lang op de lijst blijven staan.32

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de aanpak van radi-
calisering en extremisme in Noord-Nederland verschilt 
per regio en gemeente. In een aantal gemeenten zijn sig-
nalering, duiding en aanpak goed en conform de lande-
lijke kaders georganiseerd. In andere gemeenten zijn de 
structuren echter minder uitgewerkt of ontbreken deze 
vrijwel geheel. Dit betreft grotendeels een verschil tussen 
de grotere, meer verstedelijkte gemeenten en kleinere 
plattelandsgemeenten, maar hierop zijn ook een aantal 
duidelijke uitzonderingen. Zo zijn in Groningen en Súd-
west-Fryslân de structuren verder ontwikkeld dan bijvoor-
beeld in Leeuwarden en Emmen. Dit heeft verschillende 
oorzaken, zoals zal blijken uit de volgende paragraaf.

Observaties

De directbetrokkenen beschouwen de lokale aanpak van 
extremisme en radicalisering in Noord-Nederland groten-
deels als positief. Dit sluit aan bij evaluaties in andere 
delen van het land, waaruit blijkt dat de integrale per-
soonsgerichte benadering wordt beoordeeld als potenti-
eel krachtig en in ieder geval tot op zekere hoogte effec-
tief. Als sterke punten worden in deze beleidsevaluaties 
de focus op lokale aanpak, de brede benadering, de 
betrokkenheid van diverse partners en de diversiteit aan 
mogelijke maatregelen genoemd.33 Deze punten sluiten 
aan bij het beeld dat geschetst wordt door de voor dit 
onderzoek	geïnterviewde	Noord-Nederlandse	professio-
nals, die de mogelijkheden voor preventieve actie, de 

korte lijntjes tussen verschillende partners en de moge-
lijkheden tot maatwerk positief waarderen.34

Desalniettemin leiden de geanalyseerde bronnen, inter-
views, incidenten en CTER-data ook tot een aantal kriti-
sche observaties. Omdat een grondige evaluatie van de 
Noord-Nederlandse aanpak van radicalisering en extre-
misme buiten de doelstelling van dit onderzoek valt, 
beperkt onderstaande bespreking zich voornamelijk tot 
het relateren van de bevindingen van de fenomeenana-
lyse uit het tweede deel van dit rapport aan de zojuist 
beschreven aanpak. Deel II van dit rapport concludeerde 
dat traditionele(re) vormen van radicalisering en extre-
misme in Noord-Nederland beperkt op de voorgrond tre-
den, terwijl nieuwe, diffuse vormen van met name 
antioverheids- en rechts-extremisme zijn opgekomen in 
zowel	offline	als	online	contexten.	Tegelijk	hebben	we	
gezien dat het beleid en de aanpak primair zijn geba-
seerd en gericht op het jihadisme en, in mindere mate, 
traditionele(re) vormen van links- en rechts-extremisme.35 
De belangrijkste vraag die in deze paragraaf centraal 
staat is dan ook in hoeverre de aanpak in de noordelijke 
provincies aansluit bij het veranderende fenomeen. In 
hoeverre worden de recente ontwikkelingen door de rele-
vante beleidsmakers en professionals (h)erkend en hoe 
worden deze geadresseerd?

Dit zal worden besproken aan de hand van vier the-
ma’s: een blijvende focus op het jihadisme, een gebrek-
kig zicht op online extremisme, een gebrek aan capaciteit 
en een complexe samenwerking tussen verschillende 
partijen.

1. Onevenredige focus op jihadisme

In de eerste plaats blijkt uit de geanalyseerde bronnen, 
interviews, incidenten en CTER-data dat, net als in vele 
andere landen en regio’s, ook in Noord-Nederland pro-
fessionals relatief sterk gefocust zijn op het jihadisme en, 
in mindere mate, op traditionele(re) vormen van links- en 
rechts-extremisme. Uit de interviews is gebleken dat een 
aantal	respondenten,	variërend	van	OOV’ers	tot	politie-
medewerkers, termen als ‘radicalisering’ en ‘extremisme’ 
primair associeert met jihadisme, terwijl enkelen deze ter-
men hier zelfs exclusief voor lijken te reserveren.36 In ant-
woord op de vraag naar radicalisering en extremisme in 
hun regio, werd door deze personen allereerst, en soms 
zelfs uitsluitend, ingegaan op uitreizigers. Vaak werd dit 
thema	besproken	in	relatie	tot	salafisme,	asielzoekers	en/
of migrantengemeenschappen. Ook opvallend is de 
nadruk die verschillende respondenten legden op de con-
tacten	met	plaatselijke	moskeeën.37 De vanzelfsprekend-
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heid	van	het	(vermeende)	belang	van	moskeeën	wordt	
geïllustreerd	door	een	van	de	respondenten,	die	
benoemde dat er een nieuwe gebedsruimte was opge-
richt en daar ‘dus’ binnenkort contact mee zou worden 
opgenomen.38 Een van de gemeentemedewerkers gaf 
aan dat deze focus op de moslimgemeenschap niet goed 
voelt, want ‘we gaan ook niet naar de katholieke kerk als 
we zorgen hebben over Pietje’. Tegelijk zei ook deze 
medewerker het contact met de moskee belangrijk te vin-
den, mede omdat de gemeente hier vaak op bevraagd 
wordt.39

De onevenredige focus op jihadisme is om meerdere 
redenen problematisch, niet in de laatste plaats vanwege 
de vanzelfsprekendheid waarmee het thema met een 
geloofsgemeenschap wordt geassocieerd. Tegelijk is 
deze focus tot op zekere hoogte verklaarbaar vanuit de 
nationale kaders en de nog altijd prevalerende nadruk op 
dreiging vanuit jihadistische hoek. Dit heeft zijn uitwerking 
op lokaal niveau.40 Bovendien zijn de meeste Noord-Ne-
derlandse professionals primair getraind in het herkennen 
en duiden van signalen van radicalisering op het gebied 
van jihadisme. De focus op het jihadisme speelt dan ook 
niet alleen in kleinere gemeenten en lokale politieteams. 
Die focus is breder aanwezig, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
de CTER-gerelateerde signalen die binnen en aan de 
politie worden doorgegeven.

Het CTER-register van de Politie Eenheid Noord-Ne-
derland bestaat uit twee verschillende dashboards: een 
voor ‘islamisering’ en een voor ‘extremisme’, waaronder 
‘rechts’, ‘links’, ‘antioverheid’ en ‘dieren’ vallen. Het 
tweede dashboard is pas in 2020 aangemaakt, wat bete-
kent dat de focus tot op dat moment nog sterker op het 
jihadisme lag.41 Het aantal CTER-registraties in de Basis-
voorziening Handhaving bevat dan ook opmerkelijk veel 
meldingen op het gebied van ‘islamisering’. Van de in 
totaal 1192 meldingen in de periode 2018-2021 vielen 
656 meldingen in deze categorie (56,8 procent). Dit is uit-
zonderlijk veel, zeker als het wordt vergeleken met het 
aantal jihadismegerelateerde incidenten in de regio, dat 
slechts 4,5 procent van het totaal uitmaakte. Hoewel de 
incidentendatabase zoals eerder vermeld niet de preten-
tie heeft volledig te zijn, leveren deze cijfers wel illustra-
tief bewijs voor een sterke discrepantie tussen de 
CTER-registraties en het fenomeen extremisme in 
Noord-Nederland. Politiemedewerkers en anderen die 
signalen over radicalisering doorgeven, blijken eveneens 
sterk gefocust op het jihadisme.

De focus op jihadistische individuen en netwerken 
betekent niet alleen dat jihadisten onder een vergrootglas 
liggen en Noord-Nederlandse moslims door de betref-
fende autoriteiten vanuit veiligheidsperspectief worden 

benaderd. Een gevolg is ook dat andere ontwikkelingen 
op het gebied van radicalisering en extremisme gemist 
worden.	Zo	valt	op	dat	een	aantal	geïnterviewde	
gemeenteambtenaren en politiemedewerkers aangaf dat 
hun regio nauwelijks te maken heeft met radicalisering en 
extremisme. Op de vraag wat er speelt op dit gebied wer-
den antwoorden gegeven als: ‘Dat hebben wij niet’, ‘Dat 
valt best mee’, ‘Er speelt vrij weinig’, ‘Het is wat mij 
betreft redelijk rustig’ en ‘Na jihadisme heb ik qua radica-
lisering niets meer voorbij zien komen.’42 Niet toevallig 
betrof dit veelal gemeenten waar de structuren voor trai-
ning, signalering, duiding en aanpak van radicalisering en 
extremisme slechts beperkt ontwikkeld of nog in opbouw 
waren. Dit roept dan ook de vraag op of er daadwerkelijk 
geen sprake is van radicalisering en extremisme in deze 
gemeenten of dat (niet-jihadistische) vormen hier niet 
worden opgemerkt en als dusdanig erkend. Een aantal 
andere, meer ervaren respondenten is stellig: ‘De uit-
spraak: “hier is het niet”, daar geloof ik niet zo in’, ‘Als je 
niet kijkt, dan zie je het ook niet’ en ‘Als ze goed gaan kij-
ken, dan hebben ze het ook.’43

Hoewel de focus op jihadisme breed aanwezig is, zijn 
er dus ook beleidsmedewerkers en praktijkdeskundigen 
die zich hiervan bewust zijn en beter zicht hebben op 
recentere ontwikkelingen. Dit betreft doorgaans meer 
ervaren en breder getrainde personen uit grotere 
gemeenten en regio-overstijgende organisaties en instel-
lingen. Zij maken zich terecht zorgen dat de recentere 
ontwikkelingen op het gebied van extremisme in hun 
regio onvoldoende worden opgemerkt en dus niet ade-
quaat worden opgepakt. In hun professionele omgeving 
herkennen zij het beeld dat (vermeende) signalen van 
jihadistische radicalisering snel gemeld worden, terwijl 
dat bij antioverheids- en rechts-extremisme minder wordt 
gedaan. Zij geven aan dat dit met name lijkt te komen 
vanwege de sociale acceptatie van de recentere vormen. 
Jihadisme vinden mensen ‘spannend, vreemd, en dus 
eng’, aldus een van de gemeentemedewerkers, maar 
‘rechts en antioverheid, ja, dat dat meer… er zijn meer 
mensen die dat vinden dus dan is het allemaal minder 
erg. [...] Dit wordt minder gemeld: iedereen neemt het 
aan, maar melden doen ze het niet.’44 Signalen op rechts, 
geeft	een	collega	aan,	‘worden	niet	meteen	geïnterpre-
teerd of gesignaleerd als “extremisme” of “radicalise-
ring”’.45 Een andere collega geeft een concreet voorbeeld 
uit een plattelandsgemeente: ‘Nazivlaggen in een huis 
van een vader met een kind, daar wordt geen melding 
van gedaan, want ja, hij is wel een lieve vader.’46 Dit per-
spectief	is	zelfs	terug	te	zien	bij	een	aantal	geïnterviewde	
ambtenaren zelf. Zo omschreef een van hen een naar 
Syrië	vertrokken	meisje	als	‘extremist’,	maar	twee	niet-ji-
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hadistische CTER-subjecten als ‘jochies’ die ‘de weg kwijt 
zijn’ en ‘te veel achter de computer hebben gezeten’.47

Deze observaties sluiten aan bij het in deel II 
geschetste beeld dat antioverheidsgevoelens in 
Noord-Nederland breder worden gedragen en dus meer 
sociaal geaccepteerd zijn. Hetzelfde geldt voor radicaal- 
en extreemrechtse overtuigingen, die in de afgelopen 
jaren in toenemende mate genormaliseerd zijn. Boven-
dien zijn beide vormen meer en meer vermengd. ‘Ik kan 
niet meer goed zien wie nou bij wie hoort’, geeft een 
OOV’er aan over antioverheidsgroeperingen en extreem-
rechtse formaties.48 Al met al ontstaat de impressie dat 
deze vormen van extremisme ervaren worden als meer 
‘eigen’ aan onze samenleving, zoals een van de respon-
denten het verwoordde. Hierdoor worden ze als minder 
beangstigend ervaren en niet snel gelabeld als ‘extremis-
tisch’. Dit sluit aan bij de constatering in deel I van dit 
rapport dat het label ‘extremisme’ doorgaans met name 
gebruikt wordt voor een (vermeende) ‘ander’. Het verge-
lijken van jihadisme met extremistische gedragingen 
rondom boeren en Zwarte Piet gaat veel mensen dan ook 
te ver, illustreerde een respondent. ‘Als dat zo blijft, zal 
de aanpak hiervan achterblijven.’49

De hierboven beschreven focus op het jihadisme en 
beperkte (h)erkenning van andere extremistische uitin-
gen, wijst op een discrepantie tussen de ontwikkeling van 
het fenomeen in Noord-Nederland en de lokale bewust-
wording en aanpak ervan. Maar ook de professionals die 
zich wel degelijk bewust zijn van deze discrepantie, wor-
stelen met de aanpak. Dit heeft niet alleen te maken met 
de ‘bewustwordingsslag’ die volgens hen nodig is bij 
lokale en regionale partners,50 maar ook met de landelijke 
kaders voor de aanpak die, zoals bekend, voornamelijk 
zijn gebaseerd op jihadistisch extremisme.
Een	illustratief	voorbeeld	hiervan	zijn	de	definities	die	

centraal staan bij de weging van casussen. Zoals duide-
lijk is geworden uit de beschrijving van de Noord-Neder-
landse	aanpak,	staan	de	landelijke	definities	uit	het	Con-
venant centraal bij de beoordeling of een casus 
radicalisering betreft of niet. Hierbij let het OM doorgaans 
sterk op de ideologische component. Wat precies als 
‘ideologie’ wordt beschouwd en wat niet, is echter niet 
heel eenduidig, wat het OM desgevraagd erkende.51 In 
het geval van jihadisten en (klassieke) links- en 
rechts-extremisten is de ideologische component in de 
ervaring van veel mensen doorgaans duidelijk aanwezig. 
Het gedachtegoed van hedendaagse extremisten is ech-
ter diffuus en minder eenduidig gerelateerd aan de grote 
religieuze	en	linkse	of	rechtse	ideologieën,	zo	conclu-
deerde deel II van dit rapport. Bovendien zijn deze vor-
men meer sociaal ingebed en genormaliseerd, waardoor 

de motivaties achter handelingen begrijpelijker worden en 
minder snel toegeschreven worden aan ideologie. Hier-
door bestaat het risico dat antioverheidssentimenten of 
nieuwe vormen van rechts-extremistisch gedachtegoed 
minder snel als ideologie en dus als extremistisch worden 
geduid.

Dit is dan ook de ervaring van een aantal bij weegploe-
gen en casustafels betrokken partijen. Zo merkt een 
LSE-consultant	op	dat	de	huidige	definities	zijn	opgesteld	
in de tijd dat het veiligheidsgevoel werd gedomineerd 
door jihadisme. Ze zijn volgens deze deskundige dan ook 
vooral duidelijk met betrekking tot ‘anderen’ over wie we 
‘onwetend’ zijn. ‘Als je in de war bent en psychotisch en 
je roept “Allahu akbar”, dan ben je sneller extremist, maar 
met	hetzelfde	profiel	zonder	“Allahu	akbar”	eerder	ver-
ward.’ Net als bij jihadisten, zo stelt hij, is het ook nodig te 
erkennen ‘dat het denken dat onze regering bestaat uit 
bloeddrinkende	pedofielen	een	levensbeschouwing	is,	
een overtuiging die maakt dat mensen iemand anders 
iets aan willen doen.’52 Een andere regiodeskundige vult 
het voorbeeld over QAnon aan: ‘Je ziet dat mensen heel 
extreem in het gedachtegoed zitten. Maar bij het OM zien 
ze geen radicalisering want het is bij de NCTV niet zo 
geduid.’	Niet-justitiële	partijen	en	politie	vinden	dit	regel-
matig iets voor de casustafel, maar vanuit het OM wordt 
daar dan anders over gedacht. En dus, vervolgt deze 
respondent, heb je justitieel weinig mogelijkheden.53 De 
LSE-consultant vat samen: ‘Ik merk in het werkveld dat 
juist	de	definities	maken	dat	mensen	handelingsverlegen	
worden en zaken niet consequent worden opgepakt.’54

De	bij	de	weegtafel	gehanteerde	definities	worden	dus	
door professionals in het veld ervaren als minder toepas-
baar op recentere vormen van radicalisering en extre-
misme.	Deze	definities	zijn	belangrijk,	want	als	iets	wordt	
geduid als radicalisering, wordt het besproken bij een 
casustafel. Dit betekent dat het betreffende individu hier-
over	moet	worden	geïnformeerd,	maar	ook	dat	er	meer	
bevoegdheden zijn wat betreft opsporing, monitoring en 
strafeis. Tegelijk liggen deze labels gevoelig, zoals het 
windmolendossier illustreert. Opvallend genoeg gaf de 
NCTV in Dreigingsbeeld 48 aan dat het buitenwettelijke 
verzet tegen windmolens ‘wel degelijk’ als extremisme 
kan worden omschreven vanwege de politieke doelen, 
ondanks het feit dat een ‘klassieke ideologie’ ontbreekt.55 
Deze omschrijving stuitte lokaal op veel onbegrip.56 De 
labelling voedde niet alleen antioverheidssentimenten bij 
de lokale bevolking, maar ook bij lokale bestuurders. 
‘Hier hadden we weer te maken met een Rijksoverheid 
die gewoon niet snapt hoe het lokaal werkt’, ageerde een 
betrokken gemeentemedewerker tijdens het interview. 
‘Nu zijn wij het gesprek kwijt’ en zijn de betrokken indivi-
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duen	‘verder	geïsoleerd’.57 Verschillende professionals 
gaven dan ook aan dat met dergelijke omschrijvingen 
voorzichtig moet worden omgesprongen om antiover-
heidssentimenten niet te bevestigen. Tegelijk moeten 
gelijke gevallen wel gelijk behandeld worden, zo voegde 
een van hen toe.58 Dit blijkt echter een delicate balans, 
zeker in het geval van antioverheidsextremisme.

Concluderend is een discrepantie zichtbaar tussen ont-
wikkelingen van het fenomeen extremisme in Noord-Ne-
derland en de aanpak hiervan. Een focus op traditione-
le(re) vormen van extremisme en met name jihadisme 
draagt eraan bij dat recentere vormen van antioverheids- 
en rechts-extremisme niet worden gezien en/of als dus-
danig worden herkend. Meer ervaren en geschoolde pro-
fessionals die deze ontwikkeling wel (h)erkennen, 
ervaren problemen om deze adequaat te adresseren bin-
nen	de	huidige	kaders	en	structuren	die	primair	geënt	zijn	
op het jihadisme. Een vergelijkbare discrepantie is zicht-
baar bij een andere ontwikkeling die in het tweede deel 
van dit rapport is geschetst: het toenemende belang van 
de virtuele wereld.

2. Beperkt zicht op online extremisme

Een tweede observatie over de relatie tussen het in deel 
II geschetste fenomeen en de huidige aanpak in 
Noord-Nederland is dat er (te) weinig zicht is op de online 
activiteiten van extremistische actoren. Mede door dit 
gebrek aan inzicht baart de online wereld zowel deskun-
digen als gemeenteambtenaren en politieagenten grote 
zorgen. Een OOV-ambtenaar omschreef het bijvoorbeeld 
als ‘een grote blinde vlek’.59 Een ander verwoordde het 
als volgt: ‘Er is zoveel digitaal [...]. Dat maakt het nog 
ingewikkelder. Ik heb bijvoorbeeld [een documentaire] 
gezien over de bestorming van het Capitool: dan zie je 
dat het heel digitaal wordt aangestuurd [...]. Hoe krijg je 
daar de vinger achter? Dan is de “moslimradicalisering” 
maar een hele simpele – die is bijna tastbaar aan te wij-
zen, in tegenstelling tot wat er nu in de digitale wereld 
ontstaat.’60

Uit de interviews blijken drie redenen voor deze zorgen 
en frustraties. In de eerste plaats zijn deze te wijten aan 
de hierboven omschreven discrepantie tussen de nieuwe, 
fluïde	vormen	van	extremisme	die	momenteel	in	opkomst	
zijn en de bestaande structuren van de aanpak, die voor-
namelijk gericht zijn op de bestrijding van ‘klassieke’ vor-
men van extremisme. Volgens een praktijkdeskundige is 
de online wereld daarom een ‘struikelpunt’: nieuwe vor-
men van extremisme die zich online voordoen, passen 
simpelweg niet goed ‘bij onze structuren’.61 Mede hier-

door is het moeilijk om de online aanpak naar beleid te 
vertalen.62 In grote lijnen is dit terug te koppelen naar het 
spanningsveld tussen het verzamelen van data ten 
behoeve van openbare orde en veiligheid enerzijds en 
privacy- en gegevensbescherming anderzijds.

Dit knelpunt is een tweede reden voor de zorgen en 
frustraties op het gebied van online radicalisering en 
extremisme. In de afgelopen jaren worden gemeenten 
steeds vaker geconfronteerd met ordeverstoringen die 
online beginnen of versterkt worden. Om invulling te 
geven aan hun verantwoordelijkheid voor de openbare 
orde en veiligheid, is de behoefte ontstaan om online 
platforms als Twitter en Facebook te monitoren.63 Dit is 
echter een gevoelig onderwerp omdat dataverzameling 
door overheidsorganisaties gebonden is aan privacywet-
geving. Uit een recent onderzoek van de NHL Stenden 
Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 
veel gemeenteambtenaren zich vaak niet bewust zijn van 
de geldende regels en protocollen.64 De discussie die 
naar aanleiding van dit onderzoek is ontstaan, heeft 
geleid tot een zekere bewustwording onder gemeen-
teambtenaren.65	De	meeste	geïnterviewde	OOV-ambte-
naren wijzen daarom ook naar de politie, die op het dos-
sier van ‘online monitoring’ doorgaans meer expertise en 
bevoegdheden heeft. Een OOV-ambtenaar gaf tevens 
aan dat er meer behoefte is aan regelgeving en helder-
heid over wat er wel of niet mag: ‘Ik hoor mijn collega’s 
zeggen dat ze op social media allerlei signalen krijgen. 
Die combineren we met politie. Maar dan zie je ook dat 
privacy echt een bottleneck is: zij mogen niets delen, en 
op het moment dat we twijfels hebben over een groep, 
moeten we aanvragen bij OM of we die mensen als indi-
vidu mogen behandelen en of we daar een check op 
mogen doen. Daar moet je goede motivaties voor heb-
ben, want anders mag dat niet in het kader van privacy. 
Dus daar moeten wel degelijk regels voor komen.’66

Maar	ook	de	geïnterviewde	politiemedewerkers	gaven	
aan dat het online dossier vaak reden tot frustratie en 
bezorgdheid is. Dit is met name te wijten aan een gebrek 
aan expertise en capaciteit – het derde knelpunt op dit 
thema. Zo lieten meerdere politiemedewerkers weten bij 
dit thema het gevoel te hebben constant ‘achter de feiten 
aan te lopen’.67 Een wijkagent vergeleek de online moni-
toring van de politie met ‘hobbywerk’: ‘We zijn nu vooral 
repressief aan het werk. Als je een tip krijgt, dan ga je 
achteraf ook vaak even de sociale media bekijken, maar 
je loopt achter de feiten aan. [...] Je hebt er kwaliteit voor 
nodig. Je moet mensen goed opleiden. Ik denk dat dat in 
deze tijd meer nodig is.’68 Om deze kennislacune te dich-
ten, zet de politie sinds enkele jaren in op ‘digitale wijk-
agenten’.69 Deze wijkagenten houden zich in brede zin 
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bezig met gedigitaliseerde criminaliteit. Ook in Noord-Ne-
derland zijn al enkele digitale wijkagenten werkzaam.70 
Gezien het brede takenpakket van deze nieuwe agenten, 
variërend	van	thema’s	als	sexting	tot	internetoplichting,	is	
het de vraag of ze voldoende aandacht aan CTER-the-
ma’s kunnen geven. Dit duidt op een breder probleem: 
capaciteitstekorten.

3. Gebrek aan capaciteit, expertise en 
bewustwording

Een derde observatie betreft de capaciteit van de instan-
ties die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van radicali-
sering en extremisme in Noord-Nederland. Op één uit-
zondering	na,	gaven	alle	geïnterviewde	gemeente-	en	
politiemedewerkers aan dat er onvoldoende ambtelijke 
capaciteit is op dit thema. Deze constatering wordt 
bevestigd door verschillende overheidsinstanties.71 Een 
gemeentemedewerker maakt zich daarom zorgen over 
de toekomst: ‘De omvang [van het dossier CTER] gaat 
veel groter worden want er zijn nu meer voedingsbo-
dems, dus dan wordt de capaciteit een probleem.’72

Het gebrek aan capaciteit heeft meerdere oorzaken, 
maar een belangrijke is een gebrek aan bewustzijn van 
de extremismegerelateerde problematiek in Noord-Ne-
derland.73 De hierboven beschreven focus op jihadisme 
en gebrekkige (h)erkenning van nieuwere vormen van 
extremisme leiden bij zowel landelijke als lokale bestuur-
ders tot (relatief) lage prioritering van het thema en dus 
tot minder middelen en capaciteit. Een gemeenteambte-
naar omschreef het als volgt: ‘We hebben [in Noord-Ne-
derland] weinig jihadisme en daarom een capaciteitspro-
bleem.’74 Volgens deze gemeentemedewerker lopen we 
‘een beetje extra achter in het Noorden [...] omdat het 
beleid heel erg vanuit Den Haag is vormgegeven. In de 
Randstad waren er meer uitreizigers, jihadisten. Als 
gevolg daarvan hebben lokale bestuurders gezegd, “dat 
is prima, maar onze investeringen worden dan ook min-
der groot omdat wij dat niet nodig hebben”.’75 Daarom zijn 
er volgens deze OOV-ambtenaar fors minder middelen 
ter beschikking in Noord-Nederland en is er sprake van 
structurele onderbezetting en ‘scheefgroei’. In lijn met 
deze fenomeenanalyse constateerde hij namelijk dat 
‘nieuwe vormen van radicalisering veel gebalanceerder 
zullen oppoppen in zowel buitengebieden als de Rand-
stad’.76 Eén regiodeskundige omschreef het belang van 
bestuurlijke prioritering dan ook als volgt: ‘Het valt of 
staat met aandacht van bestuurders.’77

Het capaciteitsgebrek heeft vergaande gevolgen voor 
de aanpak van radicalisering en extremisme in 

Noord-Nederland. Ten eerste leidt het tot verschillen tus-
sen gemeenten: waar in grotere gemeenten één tot 
enkele	beleidsmedewerkers	specifiek	bij	het	thema	
betrokken zijn, is de portefeuille in de kleinere gemeenten 
doorgaans onderdeel van een breder takenpakket binnen 
OOV. Zoals eerder geconstateerd, heeft dit grote gevol-
gen voor de structuur en uitvoering in de verschillende 
gemeenten. De niet-geprioriteerde gemeenten hebben 
moeite	om	het	beleid	te	implementeren.	Dit	wordt	geïllus-
treerd door een OOV-ambtenaar uit een van de grotere 
steden in Noord-Nederland, die aangaf dat dit een 
belangrijke reden is dat er in de betreffende gemeente 
geen casustafels zijn geweest en die zei ‘jaloers’ te zijn 
op een aantal andere gemeenten waar ze meer tijd heb-
ben om het proces goed in te richten.78

Een tweede gevolg van het capaciteitsgebrek is dat de 
aanpak vaak sterk afhankelijk is van de inzet en duiding 
door individuen. Vanwege de kleine teams gericht op het 
thema liggen beslissingen over het al dan niet opzetten 
van een weegploeg of invoeren van een CTER-mutatie 
vaak bij één of enkele medewerkers. Hier schuilt het 
gevaar van een subjectieve invulling. In het uiterste geval 
worden gelijke gevallen niet gelijk behandeld en wordt 
een individu in de ene gemeente wel onderwerp van een 
weegploeg terwijl hij of zij dat in een andere gemeente 
niet was geweest. Dit kan leiden tot rechtsongelijkheid 
waar – zo blijkt uit landelijk onderzoek – lokale professio-
nals zich vaak weinig van bewust zijn.79 Dit is problema-
tisch, zeker in combinatie met de hierboven beschreven 
focus op jihadisme en in het verlengde daarvan de bre-
dere moslimgemeenschap.

Ten slotte vertaalt het tekort aan capaciteit zich in een 
gebrek aan expertise, bijvoorbeeld omdat er niet vol-
doende tijd is voor training en bijscholing. Zoals al eerder 
geschetst, kan dit leiden tot een gebrekkig zicht op het 
fenomeen. Een OOV-ambtenaar verwoordde het als 
volgt: ‘Met minder capaciteit zie je dat je minder 
ophaalt.’80 Bovenstaande fenomeenanalyse bevestigt 
deze constatering: in gemeenten waar meer capaciteit 
beschikbaar is op het gebied van CTER, blijkt doorgaans 
ook meer expertise aanwezig te zijn, wat weer leidt tot 
een beter zicht op en begrip van het fenomeen.

Hoewel de afgelopen jaren goede ontwikkelingen in 
gang zijn gezet door een aantal grotere gemeenten en 
individuele ‘voortrekkers’, kan worden geconstateerd dat 
er momenteel sprake is van een vicieuze cirkel: gebrek-
kig	zicht	op	het	fenomeen	leidt	tot	onderfinanciering	en	
dus tot gebrek aan capaciteit en expertise, waardoor het 
zicht gebrekkig blijft. Duurzame investering in capaciteit 
en expertise heeft positieve gevolgen voor de aanpak. 
Een relatief kleine gemeente als Súdwest-Fryslân is hier-
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van een goed voorbeeld: lokale prioritering en investering 
hebben geleid tot meer expertise en een goede infra-
structuur, waardoor meer signalen binnenkomen en er 
beter zicht is op het fenomeen.81

4. Complexe samenwerking

Een vierde en laatste observatie betreft de samenwerking 
tussen en binnen de verschillende partijen die betrokken 
zijn bij de aanpak van radicalisering en extremisme in 
Noord-Nederland.	Het	fluïde	karakter	van	hedendaags	
extremisme en de vloeiende grenzen tussen (inter)natio-
naal	en	lokaal,	online	en	offline,	activisme	en	extre-
misme, radicalisering en zorgproblematiek vereisen 
nauwe samenwerking tussen de verschillende nationale, 
regionale en lokale partijen. Bovendien is samenwerking 
een	van	de	pijlers	van	de	landelijke,	brede	en	geïnte-
greerde aanpak en is samenwerking cruciaal voor de 
effectiviteit van de aanpak. Tegelijkertijd zijn bij de aan-
pak veel verschillende partijen betrokken, wat onvermij-
delijk leidt tot bepaalde spanningen, zeker in combinatie 
met het hiervoor geschetste capaciteitsgebrek.
Over	het	algemeen	zijn	de	geïnterviewde	praktijkdes-

kundigen en professionals positief over de samenwerking 
tussen de verschillende partners. De LSE-consultant, die 
goed zicht heeft op het nationale niveau, omschreef het 
Noorden zelfs als ‘een voorbeeld van hoe het zou moe-
ten gaan in het netwerk’.82 Tegelijkertijd werden hier en 
daar kritische kanttekeningen geplaatst. Dit betreft in de 
eerste plaats de relatie met de landelijke overheid en, in 
mindere mate, landelijke partners. Dat de overheid de 
regiefunctie voor de aanpak van radicalisering en extre-
misme bij gemeenten heeft belegd, wordt enerzijds 
gewaardeerd, omdat gemeenten weten wat er leeft en 
partijen bij elkaar kunnen brengen.83 Anderzijds wordt de 
Rijksoverheid bekritiseerd omdat zij soms beleid formu-
leert dat volgens lokale bestuurders een averechts effect 
heeft. Bovendien hebben gemeenten het gevoel dat de 
overheid ‘over onze hoofden’ beslissingen neemt en de 
noordelijke gemeenten niet altijd als serieuze partners 
ziet. Dit betreft bijvoorbeeld de dossiers over aardgas, 
stikstof en windmolens. ‘En dan moet je dat als gemeente 
maar weer oplossen’, gaf een OOV’er aan.84 De ervaren 
afstand tussen Den Haag en Noord-Nederland betreft 
soms	ook	specifieke	partners.	Zo	wordt	kritiek	geuit	op	de	
geringe aandacht voor de regio in de Dreigingsbeelden 
van de NCTV, wat het eerder beschreven gebrek aan 
bewustwording over het fenomeen in de regio versterkt.85 
Ook wordt aangegeven dat de landelijke kaders niet altijd 
even goed toepasbaar zijn in de regio. Dit geldt bijvoor-

beeld	voor	de	eerder	besproken	definitiekwestie,	maar	
ook wordt vermeld dat de landelijke kaders minder 
geschikt zijn voor noordelijke antioverheidssentimenten.86

In de tweede plaats zijn af en toe spanningen waar-
neembaar tussen regionale partners. Zoals eerder 
beschreven, zitten gemeenten en OM niet altijd op één 
lijn wat betreft de duiding van een casus, wat grotendeels 
verklaard kan worden uit het verschil tussen de preven-
tieve focus van gemeenten en de strafrechtelijke rol van 
het OM. Een tweede en eveneens verklaarbare spanning 
treedt soms op tussen gemeenten en de politie. Zo 
beschikt de CTER-eenheid van de politie soms over 
informatie over een casus die ze vanwege privacywetge-
ving niet met gemeenten kan delen. Dit stuit soms op 
onbegrip en frustratie.87 Een derde voorbeeld betreft 
spanning tussen het veiligheidsdomein en het zorgdo-
mein, waarbij de prioritering van veiligheidsrisico’s en 
behandeling soms op gespannen voet staan.88 Dergelijke 
spanningen tussen partijen die betrokken zijn bij de 
lokale aanpak, leiden in enkele gevallen tot frustraties, 
maar zijn in zekere zin onvermijdelijk gezien de de ver-
schillende rollen en perspectieven van de betrokken par-
tijen.
Wellicht	problematischer	dan	deze	door	de	geïnter-

viewden expliciet benoemde spanningen is het gebrek 
aan afstemming en samenwerking dat in het kader van 
dit onderzoek op een aantal onderdelen is gesignaleerd. 
Dit geldt in de eerste plaats voor afstemming en samen-
werking binnen gemeenten.	Het	fluïde	karakter	van	
hedendaags extremisme betekent dat het thema beleids-
matig nog meer dan voorheen betrekking heeft op ver-
schillende	gemeentelijke	afdelingen	en	domeinen,	varië-
rend van openbare orde tot zorg en digitale veiligheid. Op 
basis van de interviews kan worden geconstateerd dat de 
meeste gemeenten serieus vorm proberen te geven aan 
integrale samenwerking. Tegelijk stuiten ze daarbij gere-
geld op grenzen tussen verschillende afdelingen en 
domeinen of, zoals een respondent het verwoordde, 
‘schuttingen’ waarover de ‘hete aardappel’ heen en weer 
gegooid wordt.89 Een concreet voorbeeld hiervan betreft 
het aardbevingsdossier. Gevraagd naar radicalisering in 
dit opzicht, gaf een gemeenteambtenaar uit de getroffen 
regio aan dat hierop geen zicht was, want ‘aardbevingen 
is niet ons dossier binnen OOV’.90

In de tweede plaats betreft dit complexe samenwerking 
tussen gemeenten. Zo geven verschillende professionals 
aan dat het Convenant uitwisseling tussen gemeenten 
over individuele casussen niet toestaat. Dit ervaren ze als 
problematisch,	want	‘de	casuïstiek	houdt	niet	op	bij	de	
gemeentegrens’.91 Dit geldt voor extremistische organisa-
ties en netwerken, maar ook voor personen die verhuizen 
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naar een andere gemeente. Een ander gevolg van deze 
begrenzing is dat gemeenten slechts een beperkt zicht 
hebben op het bredere fenomeen. Het beeld van de 
gemeente houdt vaak op bij de gemeentegrens, zoals 
een	van	de	geïnterviewden	het	verwoordde.92 Ten slotte 
is geconstateerd dat er aanzienlijke verschillen bestaan 
tussen Noord-Nederlandse gemeenten in de structuur en 
uitvoering van de aanpak. Kleinere gemeenten hebben 
soms meer behoefte aan coördinatie en expertise van 
buitenaf, terwijl meer ervaren professionals en ook regio-
brede spelers als het OM en het ZVH zich zorgen maken 
over het proces in bepaalde (buur)gemeenten. Hoewel 
regionale partijen en grotere gemeenten als Groningen 
en Assen trachten een voortrekkersrol te vervullen binnen 
het regionale netwerk, lijkt er vrij breed behoefte te zijn 
aan meer coördinatie en informatiedeling. Zo opperde 
een	van	de	geïnterviewde	ambtenaren	het	oprichten	van	
een regionale ‘fenomeentafel’ om bredere ontwikkelingen 
te kunnen bespreken.93 Anderen stellen voor het ZVH 
een structureel grotere rol te geven.94 Zij hebben een bre-
dere blik, ‘weten hoe ze met dit soort materie moeten 
omgaan’ en kunnen met name in kleinere gemeenten 
ervaring inbrengen. ‘Dan zijn de gemeentegrenzen ook 
minder belangrijk’, zo vatte een van de respondenten 
samen.95

Conclusies

Het derde deel van dit rapport heeft de resultaten van de 
fenomeenanalyse gerelateerd aan de aanpak van radica-
lisering en extremisme in Noord-Nederland. Hieruit is 
gebleken dat er in sommige opzichten een discrepantie 
bestaat tussen de ontwikkeling van het fenomeen in de 
regio enerzijds en de noordelijke aanpak anderzijds. Zo 
zijn zowel de landelijke kaders als veel lokale professio-
nals nog sterk gefocust op het jihadisme, terwijl dit in 
Noord-Nederland gedurende de onderzoeksperiode 
slechts een beperkte rol heeft gespeeld. De opkomst van 
antioverheidsextremisme en van nieuwere vormen van 
extreemrechts daarentegen wordt niet op alle niveaus 
breed (h)erkend. Ook op de cruciale rol van online activi-
teiten binnen hedendaagse extremistische netwerken is 
slechts beperkt zicht. De oorzaken hiervoor zijn divers en 
hebben onder andere te maken met een gebrek aan 
bewustwording en prioritering, met capaciteitstekorten en 
met de complexe samenwerking tussen de betrokken 
partijen.

Daarnaast zijn grote verschillen waarneembaar tussen 
regio’s en actoren. Sommige spelers zijn zich bewust van 

de in dit rapport geschetste ontwikkelingen, maar hebben 
moeite deze binnen de bestaande kaders te adresseren. 
Anderen lijken zich niet of minder bewust van de recente 
ontwikkelingen en hebben daardoor het idee dat er in de 
regio weinig speelt op het gebied van extremisme. In het 
algemeen is het echter belangrijk op te merken dat er in 
de breedte sprake is van toenemende erkenning van de 
in deze fenomeenanalyse geschetste ontwikkelingen. 
Een voorbeeld hiervan is het Beleidskader Veiligheid 
2021-2024 van de Gemeente Groningen. Dit Beleidska-
der noemt maatschappelijke onrust en polarisatie een 
van de prioriteiten en formuleert daarbij de volgende 
doelstelling: ‘We verbreden onze (preventieve) aanpak 
van radicalisering, extremisme en polarisatie met toene-
mende antioverheidssentimenten, bereidheid van vele 
actiegroepen om de wet te overtreden en gevaar van 
eenlingen. We gaan onze aanpak ook richten op virtuele 
aspecten, bijvoorbeeld digitaal haatzaaien en online aan-
jagende ordeverstoringen.’96 Deze erkenning van recente 
ontwikkelingen is bemoedigend en illustreert het belang 
van regionale uitwisseling en van coördinatie en aanstu-
ring door regionale voortrekkers.
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Conclusies en aanbevelingen

Recentelijk stelde de internationaal gerenommeerde 
extremismeonderzoeker Cynthia Miller-Idriss dat er rela-
tief veel onderzoek is gedaan naar het hoe en waarom 
van radicalisering, maar dat onze kennis over waar en 
wanneer extremisme heden ten dage optreedt veel 
beperkter is.1 Dit geldt ook voor Noord-Nederland, waar 
het fenomeen extremisme nog niet eerder systematisch 
is onderzocht. Deze fenomeenanalyse had dan ook als 
doel extremisme in de drie noordelijke provincies in de 
periode 2014-2022 in kaart te brengen en op basis hier-
van de extremismeaanpak in de regio tegen het licht te 
houden.

Op basis van de voor dit onderzoek geanalyseerde lite-
ratuur en documentatie, interviews, incidenten en politie-
gegevens kan worden geconcludeerd dat extremisme in 
Noord-Nederland	een	veelzijdig,	dynamisch	en	fluïde	
fenomeen is. Waar traditionele(re) vormen van religieus 
en links- en rechts-extremisme slechts beperkt op de 
voorgrond zijn getreden, komen nieuwe vormen op. 
Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn met name 
antioverheidsextremisme en recentere vormen van 
rechts-extremisme, waaronder het accelerationisme, in 
opkomst. Deze nieuwere vormen zijn gefragmenteerd 
wat betreft gedachtegoed en organisatiestructuur en ver-
sterken elkaar door de kruisbestuiving die optreedt in 
offline	en	online	contexten.	Bovendien	zijn	zij	nauw	ver-
weven met breder gedeelde ongenoegens en maat-
schappelijke polarisatie, waardoor zij, meer dan de traditi-
onelere vormen van extremisme, genormaliseerd en 
sociaal geaccepteerd worden. Deze ontwikkelingen slui-
ten enerzijds aan bij landelijke trends, maar worden 
anderzijds	gevoed	door	regiospecifieke	omstandigheden,	
waaronder breed gedeelde gevoelens van maatschappe-
lijk	onbehagen	in	Noord-Nederland	en	specifieke	com-
plexe dossiers rondom aardgaswinning, windmolens en 
het stikstofbeleid.

Deze ontwikkelingen zijn tot op zekere hoogte vertaald 
in de extremismeaanpak in Noord-Nederland. Tegelijker-
tijd belemmeren verschillende factoren de betrokken par-

tijen in het adequaat adresseren van het veranderende 
fenomeen, waaronder een blijvende landelijke en lokale 
focus op het jihadisme en een gebrek aan bewustwor-
ding, capaciteit en expertise op verschillende niveaus. 
Hoewel de extremismeaanpak in Noord-Nederland sterk 
in ontwikkeling is, zijn er dus ook nog een aantal stappen 
te zetten.

Deze observaties leiden bovendien tot een aantal ver-
volgvragen over zowel het fenomeen als de aanpak. Zo 
is het belangrijk scherper zicht te krijgen op recentere 
vormen van antioverheidssentimenten en extreemrechts 
gedachtegoed	in	online	en	offline	contexten.	Vooral	naar	
deze recente vormen van extremisme is nog weinig 
onderzoek verricht, wat van toegevoegde waarde zou zijn 
vanuit zowel academisch als beleidsmatig opzicht. Ook 
roept deze fenomeenanalyse de vraag op waarom som-
mige dossiers op het gebied van antioverheidsextre-
misme (zoals windmolens en stikstof) wel leiden tot extre-
mistische gedragingen en andere (met name 
aardgaswinning) tot op heden niet. Om de regionale 
trends en ontwikkelingen beter te begrijpen, zou het ook 
nuttig zijn om de bevindingen van deze fenomeenanalyse 
te vergelijken met aangrenzende regio’s en landen. Daar-
naast zou een diepgaande evaluatie van de Noord-Ne-
derlandse aanpak van toegevoegde waarde zijn. Over de 
effectiviteit van de aanpak is namelijk weinig bekend.2 Op 
basis van dit onderzoek kan bijvoorbeeld de vraag 
gesteld worden in hoeverre de huidige, primair op het 
jihadisme	geënte	extremismeaanpak	effectief	toegepast	
kan worden op andere vormen van extremisme. Er is 
enig wetenschappelijk onderzoek dat suggereert dat dit 
niet het geval is en dat bijvoorbeeld op het gebied van 
preventie andere middelen ingezet moeten worden.3 
Deze vraag is tot op heden echter niet uitgebreid onder-
zocht. Zowel het fenomeen zelf als de Noord-Neder-
landse aanpak ervan verdient dus nader onderzoek.

Ten slotte kunnen op basis van bovenstaande analyse 
van het fenomeen extremisme in Noord-Nederland en de 
aanpak ervan een aantal aanbevelingen worden gefor-
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muleerd voor de verschillende partijen die bij deze aan-
pak betrokken zijn:
• Recente ontwikkelingen op het gebied van extremisme 

in Noord-Nederland worden, mede door een oneven-
redige focus op het jihadisme, slechts beperkt  
(h)erkend op bestuurlijk niveau. Het is daarom cruciaal 
te investeren in bewustwording van de in dit rapport 
geschetste ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld door 
het aanstellen van aandachtsfunctionarissen binnen 
de relevante bestuurlijke domeinen en bij betrokken 
partijen.

• Ook onder regionale en lokale praktijkmedewerkers is 
een focus op jihadisme en, in het verlengde, lokale 
moslimgemeenschappen aanwezig. Omdat jihadis-
tisch extremisme doorgaans verder afstaat van de 
betrokken professionals dan andere vormen van extre-
misme, wordt het bovendien sneller als ‘extremisme’ 
gesignaleerd en geduid. Dit onderstreept het belang 
van diversiteit binnen de betrokken partijen, maar ook 
is het raadzaam te investeren in bewustwording van 
dergelijke biases onder lokale professionals.

• Het zicht op nieuwe vormen van extremisme in 
Noord-Nederland is onder veel praktijkmedewerkers 
binnen gemeenten en politie beperkt. Bewustwording 
en expertise moeten worden versterkt. Waar training 
en bijscholing vooralsnog met name focussen op tradi-
tionele(re)	vormen	van	extremisme,	zal	geïnvesteerd	
moeten worden in meer training over antioverheids- en 
(recentere vormen van) rechts-extremisme.

• Het landelijke CTER-dashboard van de politie bestaat 
uit twee verschillende systemen: een voor ‘islamise-
ring’ en een voor ‘extremisme’, waaronder ‘rechts’, 
‘links’, ‘antioverheid’ en ‘dieren.’ Dit voedt het idee van 
jihadisme als ‘buitencategorie’ en versterkt de reeds 
aanwezige focus op religieus extremisme. Integratie 
van deze systemen kan helpen de onevenredige focus 
op jihadisme te verminderen, de monitoring van radi-
calisering en extremisme in de regio te verbeteren en 
patronen en trends vroegtijdig te signaleren.

• Hedendaags	extremisme	heeft	een	fluïde	karakter:	
grenzen	tussen	(inter)nationaal	en	lokaal,	offline	en	
online, activisme en extremisme en diverse vormen 
van extremisme zijn in toenemende mate vloeiend. 
Daarnaast is extremisme vaak nauw verweven met 
breder protest en maatschappelijk ongenoegen. Dit 
vereist inter- en intraregionale samenwerking en ver-
dere integratie van het thema radicalisering en extre-
misme met andere ambtelijke domeinen en thema’s, 
zoals openbare orde, zorg, digitale veiligheid en speci-
fieke	dossiers	als	aardgaswinning	en	het	stikstofbe-
leid.

• Er is weinig zicht op extremisme online. Hoewel wet- 
en regelgeving uitgebreide monitoring onmogelijk 
maken, kan wel de expertise op fenomeenniveau wor-
den versterkt. Ook kan worden ingezet op digitale wijk-
agenten. Daarnaast kan radicalisering en extremisme 
als aandachtsgebied opgenomen worden in het bre-
dere domein cybersecurity.

• Vanwege de grote verschillen tussen gemeenten en 
regio’s wat betreft capaciteit, ervaring, expertise en 
aanwezig netwerk en infrastructuur, is (meer) regio-
nale coördinatie en advisering wenselijk. Dit kan op 
verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoor-
beeld door meer ervaren partijen te koppelen aan min-
der ervaren partijen, door een regionale fenomeentafel 
in te stellen en/of door een sterkere rol toe te bedelen 
aan het Zorg- en Veiligheidshuis.

• Samenwerking tussen regionale en lokale partijen leidt 
onvermijdelijk tot spanningen vanwege de verschil-
lende rollen en doelstellingen van de betrokken par-
tijen. Dit kan deels worden ondervangen door meer 
duidelijkheid,	transparantie	en	bewustwording	te	creë-
ren over de rolverdeling en doelstellingen.

• Gemeenten en politie kampen in Noord-Nederland 
met capaciteitstekorten, waardoor expertiseontwikke-
ling achterblijft, taken blijven liggen en relevante ont-
wikkelingen in het veld worden gemist. Gezien de 
opkomst van nieuwe vormen van extremisme in een 
context van polarisatie en maatschappelijke onrust zijn 
duurzame investeringen onontbeerlijk. Landelijke 
beleidsevaluaties tonen aan dat het belangrijk is om 
duurzaam in plaats van trendgevoelig te investeren, 
ook in perioden dat extremisme minder aandacht heeft 
in het politieke debat en in de media.

• Wetenschappelijk inzicht in nieuwere vormen van 
extremisme, met name in Noord-Nederland, is uiterst 
beperkt. Vervolgonderzoek naar (met name) antiover-
heidsextremisme en rechts-extremisme is nodig vanuit 
zowel academisch als beleidsmatig oogpunt. Bijzon-
dere aandachtspunten zijn de relatie tussen deze vor-
men van extremisme en polarisatie, maatschappelijk 
ongenoegen en bredere protestbewegingen; regiospe-
cifieke	omstandigheden	in	Noord-Nederland;	onder-
linge kruisbestuiving; de rol van sociale media; de toe-
pasbaarheid van het huidige beleid op nieuwe(re) 
vormen van extremisme; de effectiviteit van de 
Noord-Nederlandse aanpak.
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Bijlage Overzicht interviews 

Persoon Datum Functie Provincie

1 8-11-2021 Gemeente; OOV Groningen

2 16-11-2021 Gemeente; OOV Drenthe

3 22-11-2021 Gemeente; OOV Groningen

4 24-11-2021 Gemeente; OOV Groningen

5 14-12-2021 Gemeente; OOV Friesland

6 15-12-2021 Gemeente; OOV Drenthe

7 20-12-2021 Gemeente; OOV Drenthe

8 12-01-2021 Gemeente; OOV Groningen

9 16-01-2022 Gemeente; OOV Groningen

10 16-01-2022 Gemeente; OOV Groningen

11 16-01-2022 Gemeente; OOV Groningen

12 24-01-2022 Gemeente; OOV Groningen

13 25-01-2022 Gemeente; OOV Friesland

14 26-01-2022 Gemeente; OOV Friesland

15 26-01-2022 Reclassering; TER n.v.t.

16 26-01-2022 Reclassering; TER n.v.t.

17 26-01-2022 ZVH Drenthe

18 26-01-2022 WIJ Groningen Groningen

19 17-02-2022 NCTV n.v.t.

20 24-02-2022 OM n.v.t.

21 24-02-2022 OM n.v.t.

22 03-03-2022 Politie; CTER n.v.t.

23 03-03-2022 Politie; CTER n.v.t.

24 03-03-2022 RvdK Groningen

25 03-03-2022 RvdK Friesland

26 04-03-2022 LSE n.v.t.

27 11-03-2022 AIVD n.v.t.

28 11-03-2022 AIVD n.v.t.

29 11-03-2022 AIVD n.v.t.

30 24-03-2022 Politie Drenthe

31 24-03-2022 Politie Groningen

32 30-03-2022 Politie Friesland

33 30-03-2022 ZVH Friesland
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