
A: Wermenbossestraat 18, 5051 BA Goirle E: noud.derks@home.nl M: +31618303127 IBAN: NL47ASNB0781108918 
 
 

   

Noud Derks 
       Advies en Onderzoek 
 
 
 
 

              
 
 

 
 

Onderzoek naar de ongeregeldheden op het Festival Feest van de Lange 
Nacht op 26 oktober 2019  

In opdracht van de burgemeester van Oisterwijk, de heer J.F.M. (Hans) Janssen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 2019 
 

 



 
 

 
 

2 

Inhoudsopgave 
 
Aanleiding         pag. 3 
De vraagstelling         pag. 3 
Over het onderzoek         pag. 3 
Tijdlijn         pag. 4 
De voorbereiding van het festival       pag. 5 - 6 
Het verloop van de avond        pag. 7 - 8 
Bevindingen           pag. 9 - 11 
Conclusie          pag. 12 
Aanbevelingen         pag. 13 
Bijlage 1. Geraadpleegde documenten      pag. 14 
Bijlage 2. Gespreksverslagen van de interviews     pag. 15 - 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

3 

Aanleiding 
 
Op 26 oktober 2019 werd in Moergestel het jaarlijkse festival Feest van de Lange Nacht gehouden. 
Tijdens dit festival zijn er ernstige ongeregeldheden uitgebroken. Voor de burgemeester van 
Oisterwijk, de heer J.F.M. (Hans) Janssen is dat aanleiding geweest om een onderzoek in te stellen 
naar de oorzaken van deze ongeregeldheden. Ook wordt om aanbevelingen gevraagd. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de heer A.H.A.M. (Noud) Derks, voormalig 
gemeentesecretaris van Tilburg en voormalig directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving 
bij de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek dient begin december gereed te zijn en vindt plaats 
op basis van relevante documenten1 en interviews2. Daarnaast is via Facebook een oproep gedaan 
aan de bezoekers van het festival om hun ervaringen te delen. Daar hebben twee personen op 
gereageerd: een bezoeker en een vrijwilliger van de organisatie.  
 
 
 
De vraagstelling 
 
Breng het proces van voorbereiding, uitvoering en verloop van het evenement “Feest van de 
Lange Nacht” in beeld. 
Doe aanbevelingen voor de opzet van het evenement, voor de vergunningverlening voor het 
evenement, en voor het toezicht erop, ten behoeve van zowel de organisatie als de gemeente 
Oisterwijk.   
 
 
 
Over het onderzoek 
 
Dit onderzoek is beperkt gebaseerd op feiten omdat het aantal documenten met feitelijke 
informatie gelimiteerd is, zeker over het verloop van de avond. De reconstructie over wat er 
tijdens het festival gebeurde is dus vooral gemaakt op basis van interviews3. Dat betekent dat van 
beelden en herinneringen, dus van subjectieve gegevens, moest worden uitgegaan. Daar zit altijd 
een risico aan. Getracht is zoveel mogelijk van gegevens uit te gaan die door meerdere 
geïnterviewde personen benoemd zijn. Toch is niet uit te sluiten dat lezers zich onvoldoende of 
niet herkennen in de reconstructie en de daarop gebaseerde bevindingen en conclusie. 
 
 
 
                                                        
1 In bijlage 1 is een lijst met geraadpleegde documenten opgenomen. 
2 De geïnterviewde personen zijn: Twee hoofdagenten (HA1 en HA2) en de Operationeel Coördinator (OC) van de 
Politie, de directeur van het festival en twee (mede)organisatoren (Org1 en Org2) namens Bierfeesten Moergestel 
V.O.F, de leidinggevend beveiliger (B1) en een beveiliger (B2) van Intelligent Security, de dienstdoende Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA), de (plaatsvervangend) evenementencoördinator en de vergunningverlener van de 
gemeente Oisterwijk. 
3 Alle gespreksverslagen zijn geaccordeerd door de geïnterviewden. 
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Tijdlijn 
 
De tijdlijn is opgesteld op basis van de interviews en de rapportage van de politie. Kleine 
afwijkingen in de vermelde tijdstippen kunnen voorkomen. 
 
18-07-2019    Aanvraag vergunning door de organisatie bij de gemeente. 
 
04-10-2019    Verlening vergunning door gemeente. 
 
24-10-2019    Gesprek tussen de organisatie en Intelligent Security. 
 
25-10-2019 13.30 uur  Schouw door gemeente, brandweer en politie. 
 
26-10-2019 20.00 uur   Start feest. 
     Briefing beveiligers door hoofd beveiliging. 
 
  20.30 uur   BOA komt kennismaken met de beveiliging. 
  20.30-22.00 uur  Beveiliging betrapt circa 30 jongeren onder 18 jaar op                               
     alcoholgebruik. 
   20.30-02.30 uur Veel incidenten in de grote en de kleine tent. 
 
  22.00 uur  Zes extra bewakers worden ingezet. 
      BOA start alcoholcontrole. 
  
  23.40 uur   BOA verlaat het festivalterrein. 
 
27-10-2019 01.00 uur   Evacuatie van de kleine tent, nadat de tent lek is gestoken.
  
  01.30 uur   De muziek gaat uit in de grote tent. 
   
  01.37 uur   Verzoek van beveiliging aan politie voor assistentie. 
 
  01.45 uur   Eerste confrontatie met groep (vermeende?) Willem II  
     supporters. 
     Politie ter plaatse. Grijpt (nog) niet in. 
     Start leegmaken grote tent. 
 
  02.28 uur   Politieversterking ter plaatse. 
 
  02.30 uur  De voortent wordt leeggemaakt. 
 
  02.36 uur  Eenheden staan op linie, politie grijpt in met wapenstok en 
     honden. 
 
  02.50 uur  Politie meldt aan meldkamer dat de situatie onder controle is. 
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De voorbereiding op het festival 
 
Het festival Feest van de Lange Nacht wordt georganiseerd door Bierfeesten Moergestel V.O.F., 
waarin de carnavalsvereniging De Durdraaiers en Eten & Feesten ’t Draaiboompje samenwerken. 
Het concept is in de tientallen jaren dat het festival wordt georganiseerd niet wezenlijk veranderd. 
Een wijziging ten opzichte van vorige jaren is dat er nu twee tenten staan op het festivalterrein, 
namelijk de grote tent en een kleinere tent (”de Kerk”), elders op het terrein. 
 
De voorbereiding van het festival begint feitelijk direct na de (interne) evaluatie van het festival 
van het voorgaande jaar. Daar is dus een klein jaar mee gemoeid. De verbeterpunten uit de 
evaluatie worden meegenomen in de voorbereiding. De voorbereiding bestaat onder meer uit het 
tijdig vastleggen van artiesten, de tent, het beveiligingsbedrijf, en de vergunningaanvraag. Daartoe 
overlegt de organisatie met de gemeente.  
 
Vergunningverlening 
Een belangrijk onderdeel in het kader van dit onderzoek is de vergunningverlening. De vergunning 
is aangevraagd op 18-07-2019. De vergunning is verleend op 04 -10-2019, kenmerk 74927. 
Onderdeel van de vergunningaanvraag is het calamiteitenplan en het draaiboek. Het 
calamiteitenplan is opgesteld op 12-07-2019. In het calamiteitenplan staan de afspraken over o.a.: 
het ontruimingsplan (ingeval van brand, ordeverstoring, bommelding) en brandveiligheids- 
voorschriften. In het draaiboek, ook onderdeel van de vergunning, staan onder andere afspraken 
over veiligheid, sfeerbeheer, het alcoholprotocol en de tijdelijke verkeersmaatregelen beschreven.  
De procedure is dat de vergunningaanvraag voor advies wordt doorgestuurd naar de politie, de 
brandweer en de afdeling Ruimte van de gemeente Oisterwijk. Dat is ook hier gebeurd. 
De brandweer beoordeelt het calamiteitenplan. Van de brandweer moest de tekening worden 
aangepast in verband met nooduitgangen. De afdeling Ruimte was akkoord. De politie vond dat er 
te weinig informatie was over de beveiliging. Daarop heeft de organisatie van het festival een 
inzetschema aangeleverd (hoeveel beveiligers worden waar en hoe lang ingezet) en een paragraaf 
over sfeerbeheer toegevoegd. Deze informatie is door de politie beoordeeld en akkoord 
bevonden. 
De gemeente oordeelde dat de handhaving op de Drank- en Horecawet moest worden 
geïntensiveerd, met name het verbod op alcohol onder de 18 jaar. Dat was een direct gevolg van 
de (externe) evaluatie in januari 2019 van het festival van het voorgaande jaar. Daar kwam uit dat 
er alcohol gebruikt werd door minderjarigen en dat handhaving daarop gewenst was. 
De gemeente heeft aan de festivalorganisatie gevraagd om een alcoholprotocol op te stellen. De 
organisatie heeft aan dat verzoek voldaan. In het protocol wordt beschreven dat er met 
polsbandjes gewerkt moet worden voor bezoekers van 18 jaar en ouder, dat barmedewerkers 
streng controleren op die polsbandjes, dat er extra beveiliging in de tent aanwezig is die 
controleert dat jongeren zonder polsbandje geen alcohol drinken en als dat wel gebeurt deze 
jongeren worden verwijderd. 
De gemeente is vervolgens akkoord gegaan met het protocol.  
 
Overleg met beveiliging 
Op 24-10-2019 is er ter plaatse van het evenemententerrein overleg geweest tussen de 
festivalorganisatie en het beveiligingsbedrijf over hoe de beveiliging georganiseerd moest worden, 
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hoeveel beveiligers er aanwezig zouden zijn en wat de taken zijn (o.a. in verband met het 
alcoholprotocol). Op dat moment is ook het calamiteitenplan met het beveiligingsbedrijf gedeeld.  
 
Toezicht en handhaving 
In het kader van toezicht en handhaving is er op 25-10-2019 ter plaatse van het 
evenemententerrein een schouw geweest door de gemeente, de politie en de brandweer in 
aanwezigheid van de organisatie. Daarbij zijn enkele onvolkomenheden geconstateerd, zoals een 
urinoir dat een nooduitgang blokkeerde en een te geringe afmeting van een andere nooduitgang. 
De bij de schouw geconstateerde punten zijn door de organisatie opgelost.  
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Het verloop van de avond 
 
Het festival start om 20.00 uur. Dat is ook het moment dat de beveiliging begint. De bezoekers 
worden bij de ingang gecontroleerd op leeftijd. Dat gebeurt in een entreetent die tegen de grote 
tent is aangebouwd. Na identificatie krijgen bezoekers van 18 jaar en ouder een polsbandje. De 
bezoekers worden ook gefouilleerd op wapens en eventueel - als bijvangst - op drugs. Er worden 
geen wapens en/of drugs aangetroffen.  
De avond begint rustig. Rond 20.30 uur komt de BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) van 
de gemeente Oisterwijk kennismaken met de beveiliging. Hij kondigt aan later op de avond terug 
te komen voor daadwerkelijke toezicht en handhaving. Ondertussen controleert de beveiliging 
ook op alcoholgebruik onder 18 jaar. Dat is ook zo afgesproken in het alcoholprotocol. Enige 
tientallen jongeren worden betrapt en uit de tent verwijderd. Dat wekt irritatie op bij de 
bezoekers. De beveiliging constateert ook dat polsbandjes worden doorgegeven aan jongeren 
onder de 18 jaar, ondanks de betere kwaliteit dan het jaar daarvoor van die bandjes.  
Om 22.00 uur komen nog 6 beveiligers. Het aantal beveiligers komt daarmee op 16, waarvan 4 
stagiaires. 
Ook komt rond dat tijdstip de BOA van de gemeente samen met een collega daadwerkelijk 
controleren. De beveiliging assisteert daarbij door de jongeren die betrapt worden op 
ongeoorloofd alcoholgebruik te isoleren van de groep waarin ze verkeren. De BOA registreert de 
jongeren en geeft een verwijzing naar Bureau Halt. Daarna worden deze jongeren verwijderd door 
de beveiliging. Uiteindelijk hebben 12 jongeren een doorverwijzing gekregen. Om 23.40 uur 
verlaat de BOA het terrein. 
Vanaf zo’n 22.00 uur is het al onrustig. Het bezoekersaantal ligt dan op ruim 1900 mensen, 
variërend in leeftijd van 16 tot globaal 40 jaar.  Er vinden nogal wat opstootjes plaats. Het hoofd 
van de beveiliging ervaart de sfeer in toenemende mate als grimmig. Het portofoonverkeer is - in 
tegenstelling tot vergelijkbare situaties - zo druk dat er geen tijd is voor een glaasje fris. Op 
meerdere plekken zijn er incidenten. Ook in de kleine tent zijn er meerdere opstootjes. De 
incidenten variëren van duw en trekwerk tot zwaar lichamelijk letsel. Op het toilet wordt een 
minderjarige aangetroffen, kennelijk onder invloed van GHB. Zij moet worden gestabiliseerd en 
met de ambulance worden afgevoerd. In de grote tent gooit een bezoeker een statafel naar 
andere bezoekers. Een andere bezoeker krijgt zonder aanleiding een klap in zijn gezicht en gaat 
knock out. 
Door de sfeer en de flinke hoeveelheid incidenten voelt de beveiliging zich genoodzaakt om stevig 
op te treden. Dat leidt ertoe dat vrijwilligers van de organisatie zich in woord een aantal malen 
tegen de beveiligers keren. Dat komt de al aanwezige spanning tussen de bezoekers en de 
beveiligers niet ten goede. De beveiligers ervaren het als gebrek aan steun vanuit de organisatie. 
Tussen 00.30 uur en 01.00 uur wordt de kleinere (opblaas)tent lek gestoken. De tent wordt 
instabiel. Het hoofd van de beveiliging en een lid van de organisatie besluiten dan om de tent te 
ontruimen. De beelden over hoe die ontruiming zich voltrekt verschillen van rustig tot moeizaam 
(met het nodige duw en trekwerk).  
Daarna blijft een groep jongeren die Willem II-leuzen roepen op het festivalterrein rondhangen. 
De beveiliging vermoedt dat ze wachten op een andere groep (die nog in de tent) is om te gaan 
vechten. Daarom wil de beveiliging die groep jongeren van het terrein hebben. De beveiliging 
vraagt om assistentie van de politie omdat de situatie als onveilig wordt beoordeeld. De groep 
jongeren wil niet weg en dat leidt uiteindelijk tot een vechtpartij tussen die groep en de 
beveiliging. Daarbij duwt een beveiliger een jongere bezoeker ruw over een hekwerk. Als de 
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politie arriveert constateert zij dat het optreden van de beveiliging te hard is. De operationeel 
coördinator van de politie spreekt het hoofd beveiliging hierop aan. Dan maakt zij de inschatting 
dat als de beveiliging zich terugtrekt, dat zal leiden tot de-escalatie. Zij wil die strategie met het 
hoofd van de beveiliging bespreken. Maar vóór zij is uitgesproken trekt de beveiliging zich 
(kennelijk gepikeerd) terug. Er is dan geen mogelijkheid meer de strategie te bespreken. De 
beveiliging interpreteert de opmerking van de operationeel coördinator als gebrek aan steun en 
vindt dat de politie eerder had moeten ingrijpen. Het door de politie verwachte de-escalerende 
effect treedt inderdaad op en de groep jongeren druipt af. Het is dan iets na 02.00 uur.  
In de grote tent is de muziek om 01.30 uur uitgegaan en de uitstroom uit de grote tent komt op 
gang. De beveiliging gaat dan de tent leegmaken.  
Buiten regent het flink. Een aantal bezoekers blokkeert de entreetent door aan de stangen te gaan 
hangen. Zij wachten op een touringcar (die verlaat is) en willen niet de regen in. De beveiliging wil 
dat die blokkade wordt opgeheven omdat er anders in de grote tent, die leeg gemaakt wordt, 
mogelijk een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Als de bezoekers in de entreetent niet luisteren 
trekt uiteindelijk een bewaker een bezoeker, die aan een stang hangt, los. Daarna escaleert het 
snel en ontstaat er een grote vechtpartij tussen de bezoekers en de beveiliging. Een vrouwelijke 
beveiliger wordt door drie man tegen de grond gewerkt en er wordt op haar ingetrapt. Zij wordt 
ontzet en dan wordt een andere beveiliger (een stagiaire) door twee bezoekers beetgepakt met 
een nekklem. Het hoofd beveiliging trekt die bezoekers van zijn collega af en verliest daarbij zijn 
evenwicht. Dan wordt hij door drie bezoekers belaagd krijgt hij een trap in zijn gezicht. Hij verliest 
daardoor zijn bewustzijn gedurende vijf minuten.  
Intussen is de politie, die geen zicht heeft op de plek van de ongeregeldheden, gealarmeerd door 
iemand van de organisatie. De politie verzoekt om versterking. Die is even voor 02.30 ter plaatse. 
De politie gaat het festivalterrein op en ziet één grote chaos. Dan ziet de operationeel coördinator 
van de politie dat het hoofd van de beveiliging op de grond ligt en in zijn gezicht getrapt wordt. 
Daarop geeft zij het commando “trek wapenstok”. De politie is dan met acht personen. Samen 
met de beveiliging vormen zij een linie die zich positioneert tussen de vechtende bezoekers, zo’n 
veertig man, en de bezoekers die gewoon het terrein willen verlaten.  De politie gebruikt de 
wapenstok en honden. De organisatie werkt ook mee. Het ingrijpen gaat gepaard met veel 
geweld. De politie en beveiligers delen uit maar incasseren ook. Een politieagent krijgt een 
karatetrap in haar buik en houdt er gekneusde ribben aan over. Het geweld tegen de politie is 
substantieel. Er worden aan de andere kant ook behoorlijk wat klappen uitgedeeld met de 
wapenstok en een aantal bezoekers wordt gebeten. De samenwerking tussen de politie en de 
beveiliging is dan goed, in tegenstelling tot eerder op de avond. Het valt zowel de politie als de 
beveiliging op dat een aantal bezoekers blind blijven doorvechten, ook al krijgen ze steeds klappen 
met de wapenstok en worden ze gebeten door honden. Vermoed wordt dat hier meer in het spel 
is dan alcohol, lees drugs. Na een kleine twintig minuten lukt het de vechtende bezoekers van het 
festivalterrein af te krijgen. Inmiddels is de touringcar gearriveerd en staan er taxi’s. Daarmee 
verdwijnt de groep. 
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Bevindingen4 
 
Bij het ontstaan van de ongeregeldheden hebben de volgende aspecten een rol gespeeld: 
 

1. Het alcoholbeleid 
Het festival is een feest voor bezoekers van 16 jaar en ouder. Dat betekent dat er 
bezoekers zijn die wel alcohol mogen drinken en bezoekers die dat niet mogen. De 
handhaving daarop is in de praktijk een lastige zaak. Het is een kat-en-muisspel.  
In 2019 heeft de gemeente Oisterwijk ingezet op strikte handhaving. Daartoe is een 
alcoholprotocol opgesteld voor bezoekers onder 18 jaar. Aan dat protocol moet de 
evenementenorganisatie zich houden. Het is onderdeel van de vergunning. 
In het protocol staat dat 4-6 personen (in koppeltjes) rond moeten lopen die er enkel op 
toezien dat bezoekers onder de 18 geen alcohol gebruiken. Die personen moeten worden 
ingehuurd bij een beveiligingsbedrijf. Overtreders moet de toegang tot het festival worden 
ontzegd.  
Daarnaast houdt de BOA toezicht op ongeoorloofd alcoholgebruik en handhaaft dat ook. 
De BOA is bevoegd sancties uit te delen en heeft dat ook gedaan (doorverwijzingen naar 
Bureau Halt). De BOA is daarbij geassisteerd door de beveiliging. 
In de praktijk betekent het dat een minderjarige bezoeker die betrapt wordt geïsoleerd 
wordt van de groep waartoe hij of zij behoort, eventueel een straf krijgt en buiten wordt 
gezet. Er wordt ter plekke niet eerst gewaarschuwd5 alvorens op te treden. Dat heeft veel 
irritatie opgeleverd, zeker ook bij de achterblijvende bezoekers. Die irritatie richtte zich op 
de beveiliging. 
 

2. (Aan)sturing vanuit de evenementenorganisatie 
De evenementenorganisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid op het festivalterrein. 
Daartoe huurt de organisatie onder andere een beveiligingsbedrijf in. De organisatie stuurt 
het beveiligingsbedrijf aan, gebruikmakend van de expertise van dat bedrijf. Om dat goed 
te kunnen doen is een eenduidige aansturing nodig naast goede communicatiemiddelen, 
zeker in een drukke en lawaaierige omgeving. In de praktijk is het hoofd van de beveiliging 
door meerdere personen uit de organisatie aangestuurd. Dit is (in het geval van 
ontruimingen en calamiteiten) niet in overeenstemming met het calamiteitenplan.  
De beveiliging werd ook een aantal malen aangesproken door vrijwilligers, met als 
kennelijk doel invloed uit te oefenen op het handelen van de beveiligingsorganisatie.  
De organisatie en vrijwilligers vonden het optreden van de beveiliging regelmatig te hard 
en lieten dat in aanwezigheid van bezoekers blijken. Dat verhoogde de spanning tussen de 
beveiligers en de bezoekers aanzienlijk. Bovendien waren er geen effectieve 
communicatiemiddelen (headset)6 tussen de organisatie en de beveiligers. Op het moment 
van de ongeregeldheden was de directeur van het festival niet aanwezig op het 

                                                        
4 Deze bevindingen zijn tot stand gekomen op basis van de documenten, de reacties naar aanleiding van de oproep op 
Facebook en de interviews. 
5 Er is wél door de organisatie op diverse andere manieren gewaarschuwd dat alcohol onder de 18 jaar verboden is. 
6 Volgens het calamiteitenplan kan de communicatie plaatsvinden middels headsets of telefoon. In de praktijk is 
gebleken dat de telefoon lang niet altijd een effectief communicatiemiddel is, gezien de drukke en lawaaierige 
omgeving. Hierop zou het calamiteitenplan moeten worden aangepast. 
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evenemententerrein. Er was dus geen eenduidige en effectieve (aan)sturing. Daarmee nam 
de directie onvoldoende verantwoordelijkheid. 
 

3. Het optreden van de beveiliging 
Zowel bezoekers, organisatie als de politie zijn van mening dat de beveiliging te hard 
optrad. Tegelijkertijd wordt Intelligent Security gezien als een ervaren bedrijf met een 
goede naam in de markt.  
Het grote aantal incidenten en de grimmige sfeer legt grote druk op de beveiliging. De 
beveiliging wordt onvoldoende eenduidig aangestuurd en ervaart te weinig steun van de 
organisatie en de vrijwilligers. Ook van de politie ervaart de beveiliging weinig steun. De 
(assistentie bij) alcoholcontroles komen de sfeer tussen beveiliging en bezoekers niet ten 
goede. Het beeld komt naar voren dat het de beveiliging boven het hoofd groeit. Het lijkt 
er sterk op dat de beveiliging hierop reageert door (te) hard optreden in een poging de 
orde te handhaven. Maar dat heeft juist een escalerend en dus averechts effect. 
De beveiliging heeft de politie aan het einde van de avond wel goed bijgestaan toen deze 
ingreep. 
 

4. Het handelen van de politie 
Bij de advisering op het aspect veiligheid in het vergunningentraject is de politie te 
gemakkelijk akkoord gegaan met hetgeen in het draaiboek over veiligheid wordt geregeld.  
Tijdens de feestavond heeft de politie adequaat gehandeld. De aanvankelijke inschatting 
om niet in te grijpen bleek juist. Op het moment dat de situatie escaleerde heeft de politie 
effectief opgetreden. 
 

5. Het grootschalige gebruik van alcohol, (waarschijnlijk) in combinatie met drugs 
Zowel de politie als de beveiliging hebben sterke vermoedens dat er naast alcohol bij een 
aantal bezoekers ook drugs in het spel waren. De ervaring van deze organisaties leert dat 
bij het gebruik van (bepaalde) drugs de rem op het gebruik van geweld - meer nog dan dat 
bij alcohol het geval is - vermindert. Daardoor bleven bezoekers die al meerdere klappen 
met de wapenstok en hondenbeten hadden geïncasseerd toch doorvechten. Dat heeft het 
geweld tegen politie en beveiliging substantieel gemaakt. 
Overigens is uit de interviews niet gebleken dat er daadwerkelijk met dranghekken naar de 
politie is gegooid, zoals in de media gemeld is. 

 
6. Het beveiligingsplan 

Op de site van Intelligent Security staat:  
“Goede beveiliging begint met een degelijk beveiligingsplan. Dat geldt voor elk evenement, 
hoe klein of groot het ook is. We kijken daarom eerst naar de beveiligingsbehoefte. We 
doen dan een Security Scan en spreken de resultaten van die scan samen goed door. Deze 
input combineren wij met de wettelijke voorschriften voor veiligheid rond evenementen. 
Onderdelen die altijd aan de orde komen zijn: 
- Publieksprofiel: wie bezoekt het evenement? 
- Activiteitenprofiel en directe omgeving: wat gebeurt waar op welke locatie? 
- Risico-inventarisatie: wat zijn de zwakke schakels en hoe versterken we die? 
- Calamiteitenplan en ontruimingsplan: hoe reageren we op onverwachte situaties?” 
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Voor het evenement Feest van de Lange Nacht is géén beveiligingsplan gemaakt. Volgens 
Intelligent Security is dat niet gebeurd omdat “zij dat alleen maken als de organisatie er 
geen maakt. En bij het Feest van de Lange nacht hebben ze zelf een plan gemaakt. Dus 
hebben wij dat niet gedaan en is er alleen een voorbespreking geweest met het hoofd 
beveiliging en de operationeel manager van ons met de organisatie.” 
In tegenstelling tot de wat Intelligent Security zegt heeft de organisatie van het festival 
echter ook geen beveiligingsplan gemaakt. Wel zijn er in het draaiboek enkele paragrafen 
gewijd aan veiligheid en sfeerbeheer. Daarnaast heeft de organisatie een calamiteitenplan 
opgesteld, maar dat is een onderdeel van een beveiligingsplan. Bij elkaar voldoet dit niet 
aan de eisen die aan een beveiligingsplan gesteld moeten worden. Een goed 
beveiligingsplan definieert onder andere ook de communicatie en taakverdeling in de 
keten sfeerbeheer, beveiliging en politie. Dat helpt om in verschillende situaties 
proportioneel op te treden. 
 

7. De vergunningverlening en toezicht en handhaving daarop 
De gemeente heeft, overigens op advies van de politie, de vergunning verleend ook al was 
er geen gedegen beveiligingsplan. Er komen wel veel elementen van een beveiligingsplan 
terug in het calamiteitenplan en het draaiboek en zijn daarmee onderdeel van de 
vergunning.  
De gemeente houdt wel toezicht op het nakomen van de vergunning door, samen met 
politie en brandweer, de dag voor het festival een schouw te doen. De opmerkingen die 
daarbij gemaakt zijn naar de organisatie zijn verwerkt. 
Tijdens de feestavond heeft het gemeentelijke toezicht en de handhaving zich beperkt tot 
het alcoholprotocol. Er was dus geen toezicht op het totale evenement.  
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Conclusie 
 
Bij het festival Feest van de Lange Nacht heeft een combinatie van meerdere fouten en toevallige 
omstandigheden geleid tot de ongeregeldheden. Vanuit vrijwel alle bij het festival betrokken 
organisaties zijn fouten gemaakt. 
De voorbereiding was niet optimaal omdat er bij de vergunningaanvraag geen integraal 
beveiligingsplan lag. De politie had in haar advisering strenger moeten zijn. De gemeente had in 
het vergunningentraject er strakker in moeten zitten. 
Tijdens het festival heeft een combinatie van het grote aantal incidenten (in belangrijke mate 
veroorzaakt door bovenmatig alcohol en druggebruik), de onvoldoende (aan)sturing door de 
organisatie, het gevoel van gebrek aan steun van organisatie/vrijwilligers en politie en de strenge 
alcoholcontrole zeer waarschijnlijk geleid tot (te) hard en dus niet effectief optreden van de 
beveiliging. Dit heeft een escalerend effect gehad. Het slechte weer en het feit dat de touringcar 
waarmee bezoekers naar huis zouden gaan vertraging had, hielpen in deze situatie natuurlijk ook 
niet. 
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Aanbevelingen 
 

1. Maak van het festival Feest van de Lange Nacht een evenement voor bezoekers van 
18 jaar en ouder. 
Dat voorkomt handhavingsproblemen van iets wat lastig te handhaven is en zorgt er 
ook voor dat er geen onnodige spanning tussen bezoekers en de beveiliging optreedt. 
Organiseer zo nodig, bijvoorbeeld op de avond voorafgaand aan het Feest van de Lange 
Nacht een feest voor 16 – 18(+) jaar, waar géén alcohol geschonken wordt.  
 

2. Zorg voor eenduidige (aan)sturing van de beveiliging door de organisatie. Zorg voor 
effectieve communicatieapparatuur.  
Beleg die taak hoog in de organisatie, bij voorkeur bij de eindverantwoordelijke van het 
festival. Veiligheid is “chefsache”. 
Als andere personen van de organisatie of vrijwilligers op- of aanmerkingen hebben op 
de beveiliging, dan melden ze dat bij de persoon van de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid en als enige met de beveiliging communiceert.  
 

3. Laat de organisatie een beveiligingsplan (doen) opstellen en maak dat onderdeel van 
de vergunning. 
Laat een beveiligingsplan opstellen door een professionele organisatie. Onderdeel van 
het plan zijn afspraken over bejegening en hoe op te treden bij incidenten. Ook voor 
wat betreft het sfeerbeheer. Maak afspraken over de taakverdeling en de wijze van 
communicatie tussen de beveiliging, de politie en de organisatie. Als het plan 
onderdeel is van de vergunning kan en zal de politie dat beoordelen en daar advies 
over uitbrengen. 

 
4. Houdt toezicht en handhaaf de evenementenvergunning integraal, ook tijdens het 

festival. Wees scherp in het vergunningentraject. 
Handhaaf toezicht en handhaaf niet alleen op één onderdeel, zoals het alcoholprotocol, 
maar op alle aspecten van de vergunning, zowel vóór als tíjdens het festival. Dat vraagt 
om grotere inzet en scherpte in de gemeentelijke organisatie. 
 

5. Controleer nauwgezet op de aanwezigheid van drugs. 
Maak serieuze drugscontrole onderdeel van het beveiligingsplan. 
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Bijlage 1 
 
Documenten 
 

- De vergunning verstrekt door de gemeente Oisterwijk 
- Het calamiteitenplan van de organisatie van het festival 
- Het draaiboek van de organisatie van het festival 
- Het mutatierapport van de politie (vertrouwelijk) 
- Het verslag van de evaluatie van het evenement in 2018 met de gemeente Oisterwijk 
- De reacties (per mail) van de oproep op Facebook 
- Verslag van het spoedoverleg op 27 oktober 2019 
- Verslag van de BOA van de gemeente Oisterwijk 
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Bijlage 2 
Interview 1 

 
Verslag van het gesprek op 12 november 2019 met de directeur van het 

festival Feest van de Lange Nacht 
 
Voorbereiding 
We zijn er bijna een jaar mee bezig. Eerst vastleggen van artiesten, tent, vergunning, elke keer een 
beetje concreter tot het zeker is, en dan de laatste weken gesprekken met de beveiliging, de 
verkeersregelaars, de leidinggevenden van de bars over onder andere alcoholbeleid, 
calamiteitenplan. En dan is er nog een schouw geweest op 25 oktober, de dag voor het festival. 
 
Verloop van de avond 
Er stonden beveiligers bij de nooduitgangen, bij het podium en bij de entree (de voortent) die 
controleerden op leeftijd. Mensen van 18 en ouder kregen een geel polsbandje. En dan stond er 
nog een beveiliger in de extra tent. We hadden dit jaar zes beveiligers extra in de tent laten 
rondlopen voor alcoholcontrole, omdat de gemeente aangedrongen had op strengere controle. 
Ik weet niet of het nou echt onrustiger was dan andere jaren. Dat zou wel kunnen vanwege de 
alcoholcontrole en omdat de jongeren als ze betrapt werden buiten werden gezet door de 
beveiliging. Misschien heeft dat wrijving opgeleverd met de beveiliging. Ik denk dat wij het 
gemoedelijker aangepakt zouden hebben dan het beveiligingsbedrijf. Maar opstootjes heb je 
altijd. Ik ben die avond vooral in de tent geweest, bij de bars. Ik ben ook nog het geld weg gaan 
brengen naar het ‘t Draaiboompje. Dat was toen er gevochten werd.  
Maar daarvoor, toen ik nog in de tent was, om een uur of kwart voor twee, wilde de beveiliging de 
tent leegmaken. Ik heb toen gevraagd om dat rustig aan te doen omdat het buiten flink regende. 
Toen is de grote tent geleidelijk leeg gemaakt, maar stond de voortent nog vol. Daar stonden 
mensen te schuilen en te wachten op een touringcar die ze op zouden halen. Maar die bus had 
vertraging. Toen ik terugkwam uit ’t Draaiboompje was die kleine tent leeggemaakt en toen is het 
geëscaleerd. Als de beveiliging dat niet gedaan had, was er misschien wel niets gebeurd. Er is met 
mij ook geen contact geweest of die voortent leeg moest. Het is overigens een goed 
beveiligingsbedrijf, waar we al jaren mee werken. 
Van de ongeregeldheden heb ik dus niet veel gemerkt omdat ik binnen in de tent bezig was of in ’t 
Draaiboompje. 
 
Aanbevelingen van de geïnterviewde 

- Het lijkt me goed om naar een festival voor 18 jaar en ouder te gaan, maar wel met een 
tussenjaar. Dus volgend jaar eerst voor 17 jaar en ouder. Anders dan mogen de 16-
jarige die dit jaar geweest zijn er volgend jaar niet in. En dan krijg je daar weer gedoe 
over. 
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Bijlage 2 
Interview 2 

 
Verslag van het gesprek op 7 november 2019 met twee organisatoren 
(Org1 en Org2) van het festival Feest van de Lange Nacht, vanuit de 
Stichting Bierfeesten (als vrijwilliger) 
 
De voorbereiding 
Vanuit een stappenplan beginnen we al heel vroeg met de organisatie. Eigenlijk meteen na de 
evaluatie van het feest dat net achter de rug is. We voeren elk jaar verbeteringen door. Het 
concept is al 30 jaar zo’n beetje hetzelfde. Heel de carnavalsvereniging werkt mee, dus met de 
opbouw en ook tijdens het festival. De opbrengst wordt gedeeld tussen de Carnavalsvereniging en 
‘t Draaiboompje. ’t Draaiboompje staat ook garant en bezit het festivalterrein. 
We zijn al vrij vroeg begonnen met de vergunningaanvraag. In juni is die aanvraag ingeleverd. 
Alcoholcontrole was wel een punt van aandacht dat door de gemeente werd ingebracht. Daar 
stelde de gemeente ook duidelijke eisen aan. 
 
Verloop van de avond 
De avond begon rustig. De piek zat tussen tien en elf uur. Toen had de beveiliging al 30 jongeren 
onder de 18 betrapt op alcohol en buiten gezet. De BOA was toen ook binnen. Tot dat moment 
was de communicatie met de beveiliging goed. Daarna kreeg ik (Org1) een aantal aanwijzingen 
van mensen achter de bar die vonden dat de beveiliging er nogal hard op zat. Ik had dat nog niet 
zo gemerkt. Ze traden stevig op maar dat was ook afgesproken.  
In de kleine tent (“de Kerk”) werd het erg druk. Daar waren ook wat incidenten. De Kerk is een 
opblaastent en daar werd op een gegeven moment een snee in gemaakt waardoor we rond 01.00 
uur de tent moesten ontruimen omwille van de veiligheid. Dat besluit heb ik samen met het hoofd 
beveiliging genomen. Die was toen al flink geprikkeld. Eigenlijk moet de directeur van het festival 
dat besluit nemen, maar er moest snel gehandeld worden. Op zich verliep die ontruiming rustig. 
Daarna ben ik (Org1) de grote tent ingegaan en toen hoorde ik van vrijwilligers dat er een aantal 
incidenten waren geweest (een bezoeker knock out door een klap in zijn gezicht) en dat sommige 
beveiligers soms wel agressief waren.  
Om 01.30 uur ging de muziek uit7. De beveiliging wilde toen de tent “leegvegen”. Wij hebben er - 
samen met de directeur - op aangedrongen dat rustig te doen omdat het zo regende. 
Om 02.00 uur zag ik (Org1) dat er politie was. De politie was er door de beveiliging bij geroepen 
omdat er een opstootje was met jongeren die Willem II-leuzen riepen. Daar zat de beveiliging fel 
op. Zo fel dat de politie tegen de organisatie zei dat de beveiliging er niet zo op moest zitten. Toen 
de-escaleerde de situatie en die groep ging weg. 
Ik (Org1) liep om 02.15 buiten en toen stond er een andere groep onder de voortent te schuilen 
voor de regen. Die moesten eruit van de beveiliging. Ik (Org2) hoorde dat de beveiliging de 
mensen de tent uit duwden en de beveiliging zei dat ze al een aantal keren gewaarschuwd 
hadden.  Mensen in de voortent hielden zich aan de buizen vast want die stonden op een bus te 
wachten en wilden niet de regen in. Toen werd een jongere die de uitgang blokkeerde er door de  
 
                                                        
7 Volgens de vergunning had dat om 01.00 uur moeten gebeuren. 
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Bijlage 2 
 
beveiliging zeer hardhandig eruit getrokken en kreeg een stomp. Toen liep het uit de hand. 
Beveiligers die ergens anders waren kwamen daar snel op af. Een vrouwelijke beveiliger werd 
tegen de grond gewerkt en geslagen en geschopt. Toen probeerde het hoofd beveiliging haar te 
ontzetten en heeft daarbij klappen gekregen zodat ook hij tegen de grond ging (knock out). Om 
02.36 uur heb ik (Org1) 112 gebeld want het hoofd beveiliging lag nog op de grond. Ik moest de 
ambulance hebben maar kreeg de politie. Maar die was er al, maar die grepen (nog) niet in. Een 
aantal beveiligers waren heel boos op de politie omdat ze niet ingrepen. De beveiligers waren ook 
agressief naar de jongeren, lokte ze uit. Toen greep de politie in. Eerst gingen ze in linie staan, 
toen met de wapenstok, maar daar werd niet op gereageerd. Toen liet de politie de riemen van de 
honden vieren, daar werd ook niet op gereageerd en toen werden de honden echt ingezet. Maar 
een aantal bezoekers had geen angst meer en liepen gewoon op die honden af en schopte ze. Ja, 
en die werden natuurlijk gebeten.  
Er was geen goede communicatie tussen de beveiliging en de politie. Uiteindelijk hebben de 
beveiliging en de politie een linie gevormd en zo nog zo’n veertig bezoekers van het terrein 
gedreven. Er is een minderjarige bezoeker aangehouden. Overigens wordt in de media gesproken 
over jongeren, maar deze groep van veertig was eerder tussen de 20 en 25 jaar oud. En ook dat er 
met dranghekken naar de politie is gegooid klopt niet. 
 
Aanbevelingen van de geïnterviewden 

- Communicatie tussen de organisatie en de beveiliging verbeteren. 
- De beveiliging moet minder heftig (professioneler) optreden.  
- Maak er een 18+ festival van. 
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Bijlage 2 
Interview 3 

 
Verslag van het gesprek op 5 november 2019 met de Operationeel 
Coördinator (OC) en Hoofdagent (HA1) van de politie  
 
De voorbereiding 
De voorbereiding is gegaan via de inspecteur, die bij ons de vergunningen die de gemeente afgeeft 
voor evenementen, controleert. Die bepaalt ook de inzet van capaciteit. De politie bekijkt samen 
met de organisatie en de gemeente waar de veiligheidsrisico’s zitten, en doet meestal een 
schouw. Of dat bij dit evenement ook is gebeurd weten we niet zeker. 
Ik (HA1) was gelabeld aan dit evenement. Dat betekent dat ik contact moet leggen met de 
beveiliging en eventueel moet optreden op het evenement. Er is geen specifieke briefing geweest 
over dit evenement. Wel ben ik naar het evenement toegegaan en heb contact gelegd met de 
beveiligers. 
In principe gaan we als politie over de openbare orde. Dus wat er binnen de hekken gebeurt op 
het festivalterrein is de verantwoordelijkheid van de organisatie van het evenement. Die huren 
daarvoor een beveiligingsbedrijf voor in. Natuurlijk gaat de politie overal over de veiligheid, maar 
dat zijn de werkafspraken.  
 
Verloop van de avond 
Om 01.35 uur werd ik (HA1) gebeld door de beveiliging met de vraag of wij samen met meerdere 
eenheden wilden komen omdat de hele avond al onrustig en grimmig was geweest en ze het idee 
hadden dat het met de uitloop wel eens zou kunnen escaleren. Eigenlijk werd ik daardoor verrast 
omdat in het draaiboek stond dat de uitloop pas om 02.00 uur was en dat had de beveiliging 
eerder op de avond ook aangegeven. We zijn toen met z’n vieren daarnaar toe gegaan. Ik (OC) ben 
daar ook naar toe gegaan omdat ik vind dat ik als coördinator daar ook bij moet zijn. Toen ik 
aankwam ging het er al stevig aan toe. Ik vond dat de beveiliging zowel met woorden als met 
daden veel te ver ging. We hebben toen meer eenheden opgeroepen en een plan gemaakt voor 
als die eenheden gearriveerd waren. Dat plan was dat de beveiliging zich terugtrok en wij, als de 
versterking er was, als politie de straat schoon zouden vegen. Ik ben toen naar de beveiliging 
gegaan om dit te bespreken. Maar voordat ik het plan met de beveiliger kon bespreken heb ik 
hem aangesproken op het geweld dat zij gebruikten en gevraagd dit te minderen omdat dit 
agressie uitlokte bij het publiek. De beveiliger was gepikeerd en trok zijn mensen terug. Toen 
stonden wij daar met z’n vieren want onze collega’s waren nog niet ter plaatse. Toen de 
versterking (vier agenten) aankwam was de rust alweer grotendeels teruggekeerd. We hebben 
besloten niet de straat schoon te vegen maar het even op zijn beloop te laten. Ik heb toen de 
versterking weer laten gaan maar wel gevraagd om goed mee te blijven luisteren. Wij hadden het 
idee dat het probleem opgelost was toen er iemand van de organisatie kwam vertellen dat het bij 
de ingang, die wij vanuit de weg niet konden zien, helemaal uit de hand liep. We zijn daar toen 
met z’n vieren naar toegegaan en hebben de versterking weer opgeroepen omdat er een 
vechtpartij was. Het was daar een grote chaos. Voor ons was heel onduidelijk wat er nu aan de 
hand was. Of de bezoekers naar binnen of naar buiten moesten. Er werden mensen 
tegengehouden en er werden mensen ook weggetrokken.  
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Bijlage 2 
 
Opeens lag er een beveiliger op de grond. Daar zaten bezoekers bovenop en er werd op hem 
ingetrapt. Toen heb ik (OC) het commando trek wapenstok gegeven. We moesten ruimte creëren 
en die beveiliger ontzetten. Toen zijn ook de honden ingezet. We hebben zo’n 40 bezoekers naar 
de weg gedreven, gebruik makend van wapenstok en honden. De beveiliging heeft ons daar goed 
bij geholpen. Ook de organisatie hielp mee. Uiteindelijk is er één persoon aangehouden. We zijn 
daar zeker een kwartier, twintig minuten mee bezig geweest totdat iedereen op de openbare weg 
was. Die groep was blind aan het vechten, kwamen steeds terug. Ook nadat ze gebeten waren 
door een hond of een flinke klap met de wapenstok hadden gekregen. Dat was niet alleen de 
alcohol. Wij hebben ook geïncasseerd. Ik (OC) heb een karatetrap in mijn buik gehad. Ik ben met 
ziekteverlof vanwege gekneusde ribben. 
Uiteindelijk verspreidde de groep zich en stapte in taxi’s en een touringcar. Een beveiliger stond 
die groep nog uit te dagen. Die heb ik daarop aangesproken. Daarna zijn de beveiligers 
weggegaan. Ik (HA1) heb niet gezien dat er met dranghekken werd gegooid. Of met stenen. Maar 
er gebeurt op zo’n moment zo veel, dat ik dat ook gemist kan hebben.  
Tijdens het op afstand houden van de menigte zag ik wel één man een van de 5 à 6 dranghekken 
oppakken, die op de geïmproviseerde taxistandplaats stonden. Hij hield het dranghek dreigend 
boven zijn hoofd terwijl hij voor ons stond. Ik had het gevoel dat hij geen medestanders kon 
vinden om ook een hek op te pakken en het daarom weer liet zakken. Zodra deze hekken tegen 
ons gebruikt zouden zijn door bijvoorbeeld te gooien, had dit waarschijnlijk voor een ernstige 
afloop gezorgd.  
Later die nacht hebben we nog met een paar beveiligers gesproken over wat er allemaal gebeurd 
was. 
 
Aanbevelingen van de geïnterviewden 

- Maak er een 18+ feest van. 
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Bijlage 2 
Interview 4 

 
Verslag van het gesprek op 14 november 2019 met Hoofdagent (HA2) van 

de politie 
 

De voorbereiding 
Ik ben niet betrokken geweest bij de voorbereiding. 
 
Verloop van de avond 
Ik stond samen met twee collega’s bij een feest in Oisterwijk toen een van die twee gebeld werd 
dat het grimmig was en dat we moesten komen. Ik ben toen meteen meegegaan omdat het een 
groot feest was. Toen we aankwamen was het al rumoerig, grimmig. Een beveiliger had het aan de 
stok met een bezoeker. De beveiliger sommeerde de bezoeker om weg te gaan. Toen die dat niet 
deed trok de beveiliger de bezoeker aan zijn nek mee. Op het kruispunt was het toen onrustig. We 
waren inmiddels met z’n vieren, maar dat was weinig voor de groep jongeren op het kruispunt. 
We zijn daarnaar toe gegaan en zien dat de bezoeker die eerst aan nek weg is getrokken en die z’n 
fiets nog moest halen, aan kop en kont door de beveiliging over het hek werd gegooid. Maar 
uiteindelijk is die groep vertrokken. Inmiddels waren er nog twee collega’s aangekomen en de 
hondenbegeleiders waren gewaarschuwd. Toen werd het weer rustig en de Operationeel 
Coördinator (OC) heeft toen weer afgeschaald. Vrij snel daarna werden we aangesproken door 
iemand van de organisatie dat het bij de ingang misging en dat we moesten komen. We zijn toen 
naar de ingang van de tent gelopen en hebben de eenheden die net weg waren weer 
teruggeroepen. Dan zie ik een grote groep bezoekers die nog in de ingang staan met daartussen 
beveiligers die aan het trekken en het duwen waren om de weg vrij te maken. Dan geeft de OC het 
bevel trek wapenstok. Toen werd er een beveiliger tegen de grond gewerkt en getrapt. Maar dat 
kan ook al iets eerder zijn gebeurd. Wij proberen ruimte te maken en op linie te gaan staan. Toen 
waren we inmiddels met z’n zessen. De hondenbegeleiders waren er ook bij. Daarna kwam nog 
een eenheid. De beveiligers ontfermde zich over de beveiliger die op de grond lag en sloten even 
later aan bij ons op linie. De bezoekers bleven steeds weer terugkomen. We stonden met zijn 
achten tegenover veertig. Voor ons was het gevoel dat we echt moesten overleven. Zo heb ik het 
in 10 jaar tijd nog niet meegemaakt. Als een van de collega’s op dat drassige veldje onderuit was 
gegaan dan was het echt wel paniek geweest. Er was ook nog een beveiliger bij die de groep 
bezoekers juist stond uit te dagen. Die is wel weggehaald door andere beveiligers.  
 
Aanbevelingen van de geïnterviewde 

- Maak er een 18+ feest van, dan voorkom je ook dat de handhaving van alcohol onder 
de 18 de sfeer verpest. 
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Bijlage 2 
Interview 5 

 
Verslag van het gesprek op 7 november 2019 met de leidinggevende 

beveiliger (B1) en een beveiliger (B2) van Intelligent Security 
 
De voorbereiding 
Donderdag 24 oktober ben ik (B1) op locatie geweest toen alles opgebouwd werd. We hebben 
onder andere besproken wat de bedoeling was van de avond, wie waar zou staan, met hoeveel 
beveiligers we zouden komen. Het calamiteitenplan is met ons gedeeld. 
 
Verloop van de avond 
Op de avond van het festival waren we om 20.00 uur aanwezig. Toen heb ik (B1) de briefing aan 
de andere beveiligers gedaan. We hadden een plan gemaakt voor de leeftijdscontrole. Die 
controle is goed gegaan. We hebben de bezoekers ook gefouilleerd. Specifiek op wapens, maar als 
mogelijke bijvangst ook op drugs. Dat hebben we beide niet aangetroffen. De stemming van de 
bezoekers was redelijk wisselend.  
Toen kwam de BOA langs, die aankondigde later op de avond terug te komen en dan te gaan 
controleren op alcohol. Wij hebben dat aan het begin van de avond ook gedaan en ook bezoekers 
buiten gezet. Maar op een gegeven moment zijn we dat minder gaan doen want je creëert toch 
een bepaalde stemming. Om 22.00 uur kreeg ik nog 6 bewakers erbij. Toen waren de eerste 
opstootjes al bezig. Dat varieerde van wat duw- en trekwerk dat snel door de eigen groep werd 
opgelost tot zwaar lichamelijk letsel. Zo liep de spanning op en had ik als leidinggevende niet eens 
tijd om iets fris te drinken. Ik was van incident naar incident aan het lopen. Zo lag er een 
(minderjarige) dame op het toilet die helemaal van de kaart was van de GHB, die ik heb moeten 
stabiliseren. En daarna de ambulance gebeld, daar is ze mee afgevoerd. In de tent was de 
spanning heel erg voelbaar. Het portofoonverkeer was ook heel erg druk. Ook in de kleine tent 
waren continu opstootjes. Uiteindelijk werd de tent lek gestoken waarop ik op de organisatie druk 
heb moeten zetten om de tent te ontruimen. Die ontruiming ging met het nodige duw- en 
trekwerk, omdat een aantal bezoeker vonden dat ze wel in de tent konden blijven. Rond half elf 
kwam de BOA terug en die is gaan jagen op alcohol bij minderjarige. Dat heeft tot zeker 20 tot 30 
registraties geleid. En wij moesten daarbij assisteren. Dat gaf ook spanning. De BOA haalde 
jongeren uit de groep, verwijderde ze en gaf een verwijzing naar Bureau Halt, in plaats van eerst te 
waarschuwen en pas daarna weg te sturen.  
Ik (B2) kreeg ook steeds vragen om nieuwe polsbandjes, omdat die aan jongeren onder de 18 
doorgegeven werden.  
Even na twaalf werd ik (B1) naar binnen geroepen dat er een vechtpartij gaande was en ik zag dat 
iemand een statafel gooit naar andere bezoekers. Die hebben we meteen verwijderd. En toen liep 
er een vrijwilliger achter ons aan die zei dat wij ons boekje te buiten gaan en dat het onze 
bevoegdheid niet is. Zo werden we tegengewerkt in plaats van gesteund. Die jongen die we 
verwijderde werd daardoor veel agressiever. Zo zijn we vaker door vrijwilligers tegen gewerkt, 
waarschijnlijk omdat het over bekenden ging. Daarnaast was ook de baas van de organisatie heel 
slecht bereikbaar. Ik heb hem in het begin een headset aangeboden, maar die wilde hij niet.  
Dan wordt het kwart over twaalf, half één en de eerste groepen gaan weg. Ik ging met een andere 
bewaker naar buiten om te kijken hoe dat ging en toen bleef daar een groep staan, in de regen, 
kennelijk wachtend op een andere groep om ruzie te maken. Ik heb toen een sms gestuurd naar 
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een politieagent die ik eerder die avond gesproken had dat de situatie dreigend begon te worden 
en gevraagd om te komen. We hebben die groep gesommeerd om te vertrekken. Maar die groep 
verplaatste zich steeds. Die agenten zijn gekomen en ze hebben meerdere collega’s opgeroepen. 
Een collega-beveiliger is toen naar voren gestapt en heeft tegen de groep gezegd dat ze nu echt 
weg moesten gaan omdat er anders opgetreden zou gaan worden. Maar ze gingen niet weg 
waarop een beveiliger een jongen over een (laag) hekwerk heeft geduwd om zijn fiets te gaan 
pakken. Toen had het gedoe met die groep al drie kwartier gespeeld. Wij wilde die groep daar ook 
echt weg hebben omdat we verwachtten dat de uitstroom uit de tent zou beginnen. En dan zou de 
confrontatie komen die we juist niet wilden. Dan zegt een politieagente dat we ons moeten 
terugtrekken omdat we agressie opwekken. Daar was ik gepikeerd over, want ik vond dat de 
politie eerder had moeten ingrijpen. Ik heb toen mijn collega-beveiligers teruggetrokken. Dat was 
een misverstand want die politieagente wilde juist het gesprek met ons beveiligers aangaan. Het 
samenspel tussen politie en de beveiliging was op dat moment niet echt goed. Die groep is daarna 
weggegaan. Meteen daarna begon de uitstroom op gang te komen, dus we hadden geen tijd om 
nog even goed af te stemmen met de politie. Een aantal bezoekers blokkeerde de uitgang door 
aan de stangen te gaan hangen. Daarmee hielden ze de rest van de mensen tegen. Ze wilde de 
regen niet in. Een collega-beveiliger heeft toen een van die bezoekers van losgetrokken en daarna 
is het heel snel geëscaleerd. Toen ontstonden er vechtpartijen tussen de bezoekers en de 
bewaking. Ik (B2) ben door drie man naar de grond gewerkt en die hebben op me in staan 
trappen. Ik (B1) heb haar los gekregen en dan zie ik dat een collega van mij, een stagiaire, door 
twee bezoekers wordt beetgepakt, met een nekklem. Ik trek die bezoeker van mijn collega af, we 
raken in onbalans en ik val op de grond. En op datzelfde moment krijg ik een trap in mijn gezicht. 
Dan komt ook de politie in actie. Wat mij betreft veel te laat. Ik ben vijf minuten mijn bewustzijn 
kwijt geweest. Daarna vormde de politie en de beveiligers een linie en daar hen ik me bij 
aangesloten. Toen was de samenwerking goed. Uiteindelijk stond er een linie van 24 mensen. Die 
linie stond tussen de relschoppers en de bezoekers die gewoon weg wilden. Zo hebben we die 
mensen van het terrein afgekregen. Wat me opviel was dat bezoekers gewoon op politiehonden 
toeliepen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, want je weet dat je gebeten wordt. Ik denk dat die 
mensen cocaïne hebben gehad. Ik denk dat er zo wel 15 mensen gebeten zijn.  
Op een gegeven moment heeft de politie aan de beveiligers gevraagd zich terug te trekken, omdat 
ze het alleen afkonden. We zijn toen nog wel achter de linie van de politie gebleven, voor het 
geval er nog hulp nodig was.  
Nog twee dingen. We hebben niet de mensen de tent uit geduwd, zoals wel gezegd wordt. En 
verder hebben wij ons niet agressief opgesteld. We hebben geen geweld gebruikt. Er is hooguit 
één beveiliger die verbaal buiten zijn boekje is gegaan. Dat was een gevolg van de stress en te 
hoog in emotie zitten nadat hij had gezien dat een collega knock out geslagen werd en andere 
collega’s al had zien mishandeld worden. Die is daar ook op aangesproken.  
 
Aanbevelingen van de geïnterviewden 

- Maak er een 18+ feest van. En een apart feest voor 15 tot en met 17 jaar, waar geen 
alcohol wordt geschonken, bijvoorbeeld op de vrijdag. Die tent staat er toch. 

- Beter overleg vooraf tussen politie en beveiliging. 
- Beter een iets grotere tent dan twee tenten. 
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Bijlage 2 
Interview 6 

 
Verslag van het gesprek op 21 november 2019 met de 

vergunningverlener bij de gemeente Oisterwijk 
 

De vergunningverlening 
De vergunningsaanvraag is binnen gekomen op 18 juli 2019. Daarbij zat een calamiteitenplan, een 
draaiboek en een tekening van het festivalterrein. De vergunning is verleend op 4 oktober 2019. 
Het calamiteitenplan, het draaiboek en de tekening zijn onderdelen van de vergunning. 
 
De procedure is dat die aanvraag voor advies doorgestuurd wordt naar de politie, de brandweer 
en de afdeling Ruimte van de gemeente Oisterwijk. Dat is ook hier gebeurd. 
De brandweer beoordeelt het calamiteitenplan. Van de brandweer moest de tekening worden 
aangepast in verband met nooduitgangen. De afdeling ruimte was akkoord. De politie vond dat er 
te weinig informatie was over de beveiliging. Daarop heeft de organisatie van het festival een 
inzetschema aangeleverd (met hoeveel beveiligers, waar en hoe lang werden ingezet). Dat is door 
de politie beoordeeld en akkoord bevonden.  
Tenslotte vond de BOA van de gemeente het alcoholprotocol niet toereikend, zeker omdat uit de 
evaluatie in januari van het festival in het voorgaande jaar kwam dat er te veel gedronken werd 
door minderjarigen en dat handhaving daarop gewenst was. 
Ik heb toen gevraagd aan de organisatie om een duidelijk en goed leesbaar alcoholprotocol op te 
stellen. Dat heeft de organisatie opgesteld en is daarna door de BOA akkoord bevonden. Er is niet 
overwogen om bij de handhaving op alcoholgebruik bij minderjarigen eerst te waarschuwen en 
pas bij de tweede keer dat iemand betrapt wordt, over te gaan tot verwijdering. 
 
 Schouw 
Op verzoek van de organisatie is bij de evaluatie afgesproken dat er een schouw zou zijn. Die is er 
ook geweest.  Na een paar kleine aanpassingen was alles in orde. 
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Bijlage 2 
Interview 7 

 
Verslag van het gesprek op 12 november 2019 met de dienstdoende BOA 
bij de gemeente Oisterwijk 
 
De voorbereiding 
Op vrijdag 25 oktober heb ik samen met de (plaatsvervangend) evenementencoördinator, de 
vergunningverlener, de brandweer en de politie de schouw gedaan. Ik ben verantwoordelijk voor 
controle op de Drank- en Horecawet. Er was geen sterke drank aanwezig. 
 
Verloop van de avond 
Rond een uur of half negen ben ik kennis gaan maken met de beveiliging en heb een kort 
gesprekje gehad met de organisatie om te vertellen wat ik die avond zou gaan doen. Ik was in 
burger. Dat doe ik altijd bij alcoholcontroles. 
Rond 22.00 uur ben ik, samen met een collega, weer naar het festival gekomen voor de controles. 
Ik vraag dan degene die ik controleer eerst naar zijn of haar leeftijd (identiteitskaart), kijk of hij/zij 
een polsbandje heeft en als er iets niet klopt neem ik die persoon mee naar buiten en daar vindt 
het gesprek plaats. Als de groep waarin die persoon verkeert mee naar buiten wil dan worden zij 
door de bewaking tegengehouden. Zo heb ik twaalf jongeren een doorverwijzing naar Halt 
gegeven. Dat leverde wel wat spanning op, maar geen agressie. Overigens waren er voor ik kwam 
al enkele jongeren verwijderd door de bewaking vanwege alcoholgebruik.  
Ik heb niet gezien dat er aan jongeren onder de 18 jaar alcohol is verstrekt. Ik heb wel gezien dat 
er mensen boven de 18 waren die geen polsbandje droegen. Die hadden hun bandje doorgegeven. 
Die werden daar door de beveiliging stevig op aangesproken. Dat ging er fel aan toe.  
Ik vond de sfeer vorig jaar grimmiger dan dit jaar. Een verschil met vorig jaar was wel dat de 
jongeren die ik betrapte er ook door de bewaking uit werden gezet. Dat leverde denk ik wel extra 
spanning op. Het was overigens wel volgens het alcoholprotocol. 
Om 23.40 uur ben ik weer weggegaan. Dus van de ongeregeldheden heb ik niets meegekregen. 
 
Aanbevelingen van de geïnterviewde 

- Het lijkt me verstandig om voortaan alleen mensen vanaf 18 jaar toe te laten.  
- Ik zie op andere plekken ook dat mensen van de organisatie oranje hesjes aanhebben 

en rondlopen, mensen aanspreken. Dat werkt heel goed. Niet alleen bij controle op 
alcohol, maar veel breder. 
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Bijlage 2 
Interview 8 

 
Verslag van het gesprek op 27 november 2019 met de persoon die bij de 

politie verantwoordelijk is voor advisering bij evenementen, tevens 
wijkagent  

 
De voorbereiding 
Ik heb geadviseerd op de vergunningaanvraag voor het festival Feest van de Lange Nacht. Ik heb 
gekeken naar de aspecten beveiliging en verkeersmaatregelen.  
Dit festival is al een aantal jaren wat onrustig. Wij hebben daar wel altijd inzet op.  
Het eerste dat me opviel was dat er weinig geschreven was over hoe er wordt opgetreden en met 
hoeveel. Dat was niet concreet genoeg. Ik heb meteen ook verzocht om sfeerbeheer in te schakelen. 
Dat zijn mensen van de organisatie of mensen die daar dicht tegen aanzitten die het publiek kennen 
en herkenbare kleding dragen en die bezoekers indien nodig aanspreken op hun gedrag, op een 
vriendelijke manier. Ik heb gevraagd om uit te schrijven wat de beveiliging doet, waar ze gaan staan 
en wat sfeerbeheer doet. Dat is ook wel gebeurd in het draaiboek, waar ook een stukje veiligheid 
inzit. Voor sfeerbeheer zouden 6 – 10 mensen voor worden ingezet en 6 mensen is in principe wel 
genoeg. Verder is nog aangeleverd waar en met hoeveel beveiligers ze zouden staan. Het was 
allemaal heel summier, maar ik ben er toen toch maar mee akkoord gegaan. Dat zou ik nu niet meer 
doen. Ik heb inmiddels een opleiding gehad en ik zou nu veel concreter willen weten wat ze bij 
instroom, circulatie en uitstroom doen en waar ze staan. En wat ze buiten de tent precies gaan doen. 
Dus wat er in het draaiboek staat is onvoldoende om dat een beveiligingsplan te noemen. In een 
beveiligingsplan moeten ook afspraken gemaakt worden over de bejegening in de fases van rust, 
onrust en paniek. Daar horen drie manieren bij van aanspreken en optreden. In een beveiligingsplan 
moeten ook afspraken gemaakt worden over de taakverdeling tussen sfeerbeheer en de beveiliging. 
Wat ik heel graag zie is dat sfeerbeheer als eerste ingezet wordt bij incidenten en dat de beveiliging 
daarna komt. Dat werk namelijk de-escalerend. In een beveiligingsplan moeten ook afspraken 
worden gemaakt over de communicatie van de beveiliging met de politie en de organisatie. En 
bijvoorbeeld over controle op drugs. 
Op basis van de informatie uit het calamiteitenplan en het draaiboek heb ik de inzet van de politie 
bepaald. Dat is in zo’n weekend best moeilijk. Heel veel capaciteit is er niet beschikbaar. Dus ik heb 
de inzet voor Tilburg Centrum ook ingezet voor het festival. In Tilburg bleef het rustig, dus ze zijn de 
hele avond beschikbaar geweest voor het festival. 
In de werkopdracht heb ik gezegd dat contact met de organisatie moest worden opgenomen. Dat is 
ook gebeurd, maar ik had verwacht dat dat gedurende de avond vaker contact zou zijn vooral vanuit 
de beveiliging, zeker gezien alle incidenten. 
En wat er op papier staat moet dan in de praktijk ook uitgevoerd worden. Ik heb niet het gevoel dat 
de organisatie daar scherp op is, daar echt de verantwoordelijkheid voor neemt. En op zo’n 
vergunning moet natuurlijk ook gehandhaafd worden Dat moet de gemeente doen. Dat gebeurt wel 
bij Intents, maar hier gebeurt dat niet. De gemeente handhaaft alleen op de Drank- en Horecawet. 
Er is overigens wel een schouw geweest op de dag voor het festival. 
Ik had dus beter niet kunnen adviseren om akkoord te gaan met wat de organisatie heeft 
aangeleverd. Zeker omdat ik de twee voorgaande jaren al een slecht gevoel had bij dit festival.  
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Bijlage 2 
 
Aanbeveling van de geïnterviewde 

- De politie moet strenger adviseren op de vergunningsaanvraag 
- Bij de gemeente moet er kennis zijn over hoe een beveiligingsplan er uitziet. Vraag van 

de organisatie een door een professioneel bedrijf opgesteld beveiligingsplan, voer 
voorafgaand aan het opstellen van zo’n plan overleg met politie en het 
beveiligingsbedrijf.  

- De gemeente moet de vergunning handhaven 
- Controleer op drugs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


