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Aan de Raad, 

Van meerdere zijden werden vragen ontvangen over de politiebegeleiding van de Kleine Tour 2015. 
De burgemeester heeft daarop toegezegd bij de politie aan te dringen op een evaluatie van de inzet 
tijdens dit evenement en de resultaten daarvan kenbaar te maken aan uw raad. 

De Kleine Tour is weliswaar een min of meer lokaal wielerevenement voor onze jeugd in de 
leeftijdscategorie van 8 tot 14 jaar, maar heeft op basis van de jarenlange traditie en de uitstraling een 
haast gemeenteoverstijgend karakter. De Kleine Tour voert langs meerdere prachtige locaties in de regio. 
Het deelnemersveld blijft al jaren onveranderd groot en de organisatie oogst hoge waardering van 
deelnemers maar zeker van de ouders en andere belangstellenden langs de routes. Ook als 
gemeentebestuur koesteren wij dit prachtige evenement. 

Bekend zal zijn dat de Kleine Tour grofweg in twee delen kan worden gesplitst. Namelijk onderdelen met 
een wedstrijdkarakter die plaatsvinden buiten de weg of op een afgesloten deel van de weg en 
onderdelen zonder wedstrijdkarakter, waarbij het louter gaat om het al fietsend verplaatsen van de 
deelnemersgroep. Die laatste verplaatsingen verlopen van oudsher over min of meer vaste routes die 
voor een beperkt deel ook over relatief drukke provinciale wegen lopen. 

In de aanloop naar de Kleine Tour 2015 zijn door de politie een aantal zaken met de organisatie 
besproken. Op basis daarvan is een draaiboek opgesteld waarin de inzet en taakstelling van de politie is 
aangeduid. In bijzonder is aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke verkeerssituaties op de af te 
leggen routes. Daarbij zijn twee knelpunten benoemd. De route van Steenbergen naar Dinteloord over de 
N259 en de route van Steenbergen naar Sint Philipsland over de N257. Juist met betrekking tot deze 
knelpunten werd aan de politiemedewerker die ingezet werd bij dit evenement de specifieke opdracht 
gegeven om - in het kader van de veiligheid van de deelnemers en van het overige verkeer - aanwijzingen 
te geven aan het tegemoetkomend verkeer op beide provinciale wegen. De ingezette politiemedewerker 
was gedurende de duur van het evenement vrijgesteld van inzet op andere meldingen (anders dan 
gerelateerd aan de Kleine Tour). 



De wijze waarop de politie de Kleine Tour 2015 heeft ondersteund en begeleidt, is - naast de ervaringen 
met dit evenement in voorgaande jaren - deels gebaseerd op het inrichtingsplan Nationale Politie. Dit plan 
stelt regels aan (motor-)ondersteuning voor het uitvoeren van regio-overschrijdende en internationale 
begeleidingen. Voorts is de inzet gebaseerd op het concept werkingsdocument van de politie-eenheid 
Zeeland-West-Brabant. Het politieteam Bergen op Zoom heeft zoveel als mogelijk gehandeld in de geest 
van laatstgenoemd concept. 

Relevante punten uit dit concept zijn: 
- de verantwoordelijkheid voor toezicht op een evenement en het inzetten van Evenementen 

Verkeersregelaars komt voor rekening van het geografische politieteam (lees het team 
Bergen op Zoom). 

- Van gemeentewege verstrekte evenementenvergunningen kunnen voorwaarden bevatten om de 
openbare orde en veiligheid van het verkeer te waarborgen. De inzet van Evenementen- of Beroeps 
Verkeersregelaars kan als voorwaarde worden opgenomen. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk 
zijn dat politiemedewerkers worden ingezet om te kunnen voldoen aan de voorschriften en gestelde 
voorwaarden. 

- Politie(motor-)begeleiding van wielerwedstrijden is beperkt mogelijk als al rijdend aanwijzingen aan het 
verkeer moeten kunnen worden gegeven. 

- Met evenementenorganisaties kan overlegd worden om het parkoers zodanig aan te passen dat de 
wedstrijd, met de inzet van Evenementen Verkeersregelaars, beter beheersbaar wordt. 

- De organisatie van het evenement moet zorg dragen voor voldoende Evenementen Verkeersregelaars 
en/of Beroeps Verkeersregelaars. 

- Bij zogenaamde 'open wielerkoersen', buiten een afgesloten parkoers, kunnen politiemedewerkers 
worden ingezet in specifieke situaties die extra of bijzondere geoefendheid vragen tijdens de 
begeleiding van het evenement. 

- Er dient een juiste balans te zijn tussen de inzet van politie en de Evenementen Verkeersregelaars. 

Primair geldt dat organisatoren van evenementen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van 
deelnemers en begeleiders. Dat neemt niet weg dat de politie zorgt voor ondersteuning van de Kleine 
Tour door middel van politie-inzet op die momenten en die locaties waar dat specifiek nodig is. 
Daarenboven is aan de organisatie een telefoonnummer beschikbaar gesteld via welke weg men ook op 
andere momenten politie zo dat nodig is, kan verzoeken om bijstand. De politie houdt toezicht op de door 
de organisatie van de Kleine Tour in te zetten Evenementen Verkeersregelaars en/of Beroeps 
Verkeersregelaars en geeft hen zo nodig tevoren en tijdens het evenement aanwijzingen in het belang 
van de veiligheid en/of de openbare orde. 

Tijdens de Kleine Tour, editie2015 hebben zich gelukkig geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. 
De veiligheid van de deelnemers en begeleiders is niet in geding gekomen. 

Politie-inzet, zuiver en alleen om de tourkaravaan vooraf te gaan, of te wel om 'op kop te rijden', zoals 
vele jaren heeft plaatsgevonden, is niet langer aan de orde. Politie wordt ingezet op plaatsen en tijden 
waar dat op basis van de openbare orde of de veiligheid noodzakelijk is. Ceremoniële inzet zoals het 
voorop rijden van deze, en soortgelijke evenementen, wordt niet meer geacht te behoren tot de 
basistaken van de politie. 
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Wij kunnen ons overigens indenken dat meerdere toeschouwers de indruk hadden dat - ondanks eerdere 
uitspraken daarover - de politie toch een politieman op kop van de tourkaravaan heeft laten rijden. Dat 
was op bepaalde momenten inderdaad het geval maar dan uitsluitend vanuit een praktische insteek om 
vanaf dat punt vooruit te gaan rijden naar potentieel gevaarlijke kruisingen of wegdelen. 

Zoals aan het begin van deze mededeling al is aangegeven koesteren wij dit evenement en derhalve ook 
haar continuïteit in de komende decennia. Wij achten het daarom van belang tijdig, nog dit kalenderjaar 
een overleg te hebben met de organisatie van de Kleine Tour en de politie over de tour in 2016 en de 
jaren daarop. Met oog voor de tradities rond dit mooie evenement, maar indachtig de realiteit van 
verhoogde verkeerssituaties op delen van de routes, zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden 
over de wijze waarop de politie in 2016 inzet pleegt. Niet alleen ten dienste van de veiligheid van de 
deelnemers, begeleider en toeschouwers, maar ook van de overige verkeersdeelnemers op de route. 
Vragen die daarbij aan bod dienen te komen zijn: hoe kunnen potentieel gevaarlijke verkeerssituaties 
worden vermeden, hoe om te gaan met meefietsende ouders en andere belangstellenden die zelf geen 
onderdeel uitmaken van het evenement, en de vraag van welke weggedeeltes de tourkaravaan gebruik 
kan of moet maken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat met zo'n snelle start de Kleine Tour 2016 goed voorbereidt ook uiteindelijk 
weer een mooie en vooral veilige finish haalt. 

Hoogachtend, 
burgemeester ļ 
de loco-

n wethouders van Steenbergen, 
iris, de burgemeester, 

R.A.J. J.A.MfVos 
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