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Katwijk, 13 december 2022 

 

Geachte mevrouw Brul- van Egmond, 

 
In reactie op uw brief met vragen betreffende de vernieuwing van het veiligheidsconvenant 
amateurvoetbal treft u hieronder de beantwoording daarvan. 
 

1. Heeft het convenant volgens het college alle doelen bereikt zoals gesteld in 2018? Zo nee, 

welke doelen zijn (nog) niet bereikt? Sluit het convenant nog aan bij de in 2018 gestelde 

doelen of dienen de doelen bijgesteld te worden.  
Nee. Het doel van het convenant is informatiedeling om overlast, onveiligheid en crimineel gedrag 
rondom het voetbal in Katwijk gericht aan te pakken. Dit is niet bereikt. Het doel blijft voor het 
college echter ongewijzigd. 
 

2. Sluit het convenant nog aan bij de huidige richtlijnen van de KNVB, waarnaar in het convenant 

meermaals verwezen wordt? 
Nee. In het convenant wordt verwezen naar onder andere de veiligheidslicentie en de strafmaat 
van de KNVB. De veiligheidslicentie is komen te vervallen en de strafmaat is een richtlijn vanuit de 
KNVB voor verenigingen. Dit is aan verandering onderhevig. Zie ook antwoord 10. 

 

3. Worden uitgedeelde complexverboden onderling gedeeld tussen voetbalverenigingen? Hoe 

wordt zorggedragen voor handhaving van de verboden.  
De complexverboden worden door de verenigingen zelf afgegeven. Ook de handhaving op de 
complexverboden geschiedt door de vereniging zelf. Of deze informatie ook wordt gedeeld tussen 
verenigingen is ons niet bekend. De namen komen de gemeente en de politie niet altijd toe. 
 

4. Is het convenant jaarlijkse geëvalueerd, conform artikel 3 in het convenant? Zoja, wat zijn de 

uitkomsten? Zo nee, is het college het met de VVD eens dat niet alleen voetbalverenigingen, 
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maar ook de gemeente en politie hun verantwoordelijkheid moeten nemen in wederzijdse 

gemaakte afspraken?  
Het convenant is niet jaarlijks geëvalueerd. Wij zien dat de informatievoorziening over algemene 
zaken tussen de verenigingen, de politie en de gemeente goed verloopt. De persoonsgerichte 
informatie wordt echter onvoldoende gedeeld. Wij staan klaar om onze verantwoordelijkheid te 
nemen als wij de persoonsgerichte informatie vanuit de verenigingen ontvangen.  
 

5. Hebben de veiligheidsoverleggen conform artikel 4.1 van het veiligheidsconvenant tweemaal 

per jaar plaatsgevonden, los van de reguliere overleggen in aanloop naar derby’s? 
Ja, de afgelopen jaren zijn er verschillende veiligheidsoverleggen geweest. Naast de reguliere 
overleggen in de aanloop van derby’s zijn er veiligheidsoverleggen geweest voor iedere 
risicowedstrijd (art.4.2), is er voor ieder seizoen een overleg georganiseerd met de KNVB en zijn 
er verschillende andere overleggen geweest.  
 

6. In hoeverre lukt het de politie een goede informatiepositie binnen supportersgroepen te 

verwerven? Wat wordt ervoor gedaan dit mogelijk te maken.  
Dit lukt onvoldoende. Een goede informatiepositie is cruciaal. En blijft, ook door nieuwe aanwas, 
de aandacht nodig hebben. Supportersgroepen zijn vrij gesloten groepen, wat complex is. Er valt 
nog veel winst te halen uit informatie-uitwisseling tussen de politie en verenigingen. De inzet van 
twee voetbalwijkagenten moet er wel voor zorgen dat de politie in verbinding blijft met de 
verenigingen. De wijkagenten worden ook ingezet bij wedstrijden zonder risico.  
 

7. Zijn de persberichten die eerder dit jaar werden uitgestuurd na incidenten rondom 

voetbalwedstrijden afgestemd met de convenantpartners? Zo nee, waarom niet. 
Uitgaande persberichten rondom risicowedstrijden worden besproken in het overleg en afgestemd 
en gedeeld met convenantpartners, zodat we gezamenlijk kunnen communiceren.  
 

8. Zijn de verplichtingen voor de politie (art. 8.3) houdbaar, gelet op de personeelstekorten en de 

incidenten welke zich in 2022 hebben voorgedaan? 
Ja. Voor de start van ieder voetbalseizoen organiseert de gemeente Katwijk een overleg met de 
KNVB, de politie en alle voetbalverenigingen uit de Duin en Bollenstreek. Wensen voor het 
speelschema kunnen worden meegegeven aan de KNVB. Aan de hand van het speelschema 
wordt vooraf politie ingepland. Dat levert geen problemen op. Oefenwedstrijden die niet tijdig 
kenbaar gemaakt zijn of verschuivingen van wedstrijden leveren wel een knelpunt op. Evenals de 
bekerwedstrijden, omdat je niet weet tegen welke tegenstander je komt te spelen en hoever je 
komt in het toernooi. Daarvoor is op voorhand geen capaciteit beschikbaar gesteld.  
 

9. Is het college het met de VVD eens dat het zeer onwenselijk is wanneer de politie een 

zogeheten corteo wel begeleid richting de poorten van een sportpark, maar daar (uit)-

supporters vervolgens ‘loslaat’? Begrijpt het college dat dit voor gevaarlijke situaties kan 

zorgen op het sportpark, zeker aangezien de politie hier in de regel niet aanwezig is en de 

voetbalverenigingen verantwoordelijk zijn binnen de poorten van het sportpark? 
Nee, dat is het college niet met u eens. Volgens de KNVB is de voetbalvereniging 
verantwoordelijk voor de veiligheid van haar supporters in het complex en dient de vereniging 
maatregelen te nemen om een veilige wedstrijd, binnen het sportpark te creëren. Bijvoorbeeld met 
tourniquets waarmee bezoekers veilig naar binnen kunnen gaan. Als de vereniging vooraf kaarten 
verkoopt, geeft de vereniging aan deze bezoekers ook te kunnen ontvangen. Als de politie in de 
openbare ruimte preventief meeloopt met een corteo, dan is dat ter voorkoming van 
ongeregeldheden en ter beheersing van de openbare orde in de openbare ruimte.  
 

10. Is het college bereid om op korte termijn, in samenwerking met de convenantpartners het 

convenant te actualiseren, ook om in gezamenlijkheid te bekijken hoe zowel uit als 

thuispubliek in de toekomst weer met plezier derby’s kunnen bezoeken? Zo nee, waarom 

niet? 
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Het college is bereid het convenant gezamenlijk te actualiseren. Of uit-publiek weer toegestaan 
wordt, is niet alleen afhankelijk van het convenant. Het gedrag van harde kern supporters is 
leidend in combinatie met de inzet van de verenigingen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Katwijk, 

de secretaris,                             de burgemeester, 

 

 

 

     

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek        ir. C.L. Visser 
 

 


