
Op zondag 4 oktober 2020 heeft de ME een einde gemaakt aan een illegale raveparty aan de

Vliesvenweg in Weert. Met de organisatie van dit feest overtreden de organisatoren en de circa 

150 bezoekers de noodverordening met betrekking tot de corona-maatregelen. Uit mediaberichten 

blijkt dat er slechts twee arrestaties zijn verricht.

1. Waarom is gekozen voor de inzet van de ME? Werd er verzet verwacht door de

feestgangers?

De onbekende situatie in het kraakpand, met een grote mate van waarschijnlijkheid dat bezoekers 

onder invloed van alcohol en of verdovende middelen zijn,  alsmede het tijdstip in de nachtelijke 

uren,  bestond  de  vrees  dat  het  veilig  en vreedzaam beëindigen  van een  dergelijke  situatie niet 

mogelijk  was  met  de  beschikbare  politie-eenheden.  Om  die  reden  is  een  beroep  gedaan  op  

ondersteuning van de ME.

2. Waarom zijn de organisatoren en de bezoekers niet gearresteerd, voorgeleid en verhoord?

Ter  plaatse  wordt  altijd  een  afweging  gemaakt  welke  interventies  het  meest  passend  zijn,  het  

aanhouden van  verdachten  is  geen  doel  op  zich.  Op  het  moment  van  de  inzet  is  niet  duidelijk  

geworden wie de organisatoren van het feest waren, daar wordt op dit moment door de politie  

onderzoek naar verricht. 

Op het moment dat de ME ter plaatse kwam waren er ongeveer nog ongeveer 150 feestgangers in de 

loods.  De  prioriteit  lag  bij  het  beëindigen  van  het  feest  en  de  mensen  op  een  veilige  manier 

verwijderen  uit  de  loods  en  van  het  terrein,  derhalve  zijn  in  eerste  aanleg  geen  bezoekers  

gearresteerd. 

3. Organisatie en bezoekers overtreden willens en wetens de noodverordening. Waarom zijn er 

dan geen boetes uitgeschreven?

Het doel van de politie is het handhaven van de openbare orde en volksgezondheid. Daarbij heeft het  

politieoptreden een gefaseerd en gedifferentieerd karakter. Bij ongeregeldheden hanteert de politie 

een opschalingsmodel waarbij proportionaliteit, subsidiariteit en de-escalatie centraal staan en de  

wijze van inzet wordt afgewogen tegen de consequenties van het optreden. In onderhavig geval  

heeft de politie ervoor gekozen de prioriteit te geven aan het beëindigen van het feest en de mensen  

op een veilige manier verwijderen uit de loods en van het terrein (zie ook antwoord op vraag 2).

4. Volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is het al of niet beboeten van bezoekers

van illegale feesten een lokale afweging. Wat zijn in Weert de criteria voor het al of niet

beboeten door de politie?

Er zijn geen vastgestelde criteria. De criteria staan is de betreffende noodverordening. Zie verder  

antwoord op vraag 3.

5. De genoemde lokale afweging leidt tot willekeur tussen gemeenten. Hoe kan dit worden

opgelost?

Willekeur kan slechts worden opgelost door eenduidige wet- en regelgeving op landelijk niveau. Die 

is er op dit moment (nog) niet.

6. Lokale ondernemers spannen zich in om te voldoen aan de corona-maatregelen het is



immers hun broodwinning. Bij overtreding volgen boetes. Waarom is er verschil in

benadering tussen ondernemers en illegale feestgangers/organisatoren?

Zie antwoord op vraag 3.


