
Deel 6:
Project III: “Bloedkoraal” (2016-2017)



Aanloop naar sluiting: politiek en media voeren campagne



• Het derde project 
Bloedkoraal is een doorstart
van Maïsveld.

• Op 24 oktober 2016 in de 
kick-off meeting doelen
vastgesteld

• De regiegroep komt 
maandelijks bij elkaar



• In kort geding op basis van artikel 843a Rv de schriftelijke verslagen van de maandelijkse
bijeenkomsten opgeëist:

• Gemeente beweert dat niets schriftelijk werd vastgelegd.

• Bij vonnis van 13 mei 2020 wijst de voorzieningenrechter het verzoek af
(C/02/371304/KG ZA 20-195). De rechter merkt in het vonnis wel op dat dit best
opmerkelijk is temeer omdat de gemeentelijke contactpersoon van het RIEC, Den Ouden
verklaarde dat deze bijeenkomsten tot doel hebben om de aanpak af te stemmen.



• Om dit project juridisch te kunnen 
laten slagen is wederom 
geheimhouding noodzakelijk. 

• Verder valt op dat WOB genoemd 
wordt. 

• De deelnemers moeten rekening 
houden dat stukken met een verzoek 
tot openbaarmaking opgevraagd 
kunnen worden. 

• Ook moet er een juridische 
legitimatie gezocht worden, 
eveneens een opmerkelijk punt van 
aandacht



• Net als Maïsveld wordt dit project begeleid door een zorgvuldig
geregisseerde communicatiecampagne waarbij nauwgezet de
beeldvorming rond de overheidsaanpak gemonitord wordt.

• De politiek en de media voeden tijdens het project een gevoel van
urgentie rondom Fort Oranje om zo draagvlak te creëren voor
onorthodoxe maatregelen

• Het beleid van regelmatig terugkerende integrale controleacties dienen
zowel voor dossiervorming als mediaexposure.

• Zoals uit de hierboven geciteerde WOB-stukken volgt, zijn de acties
erop gericht in de hoop dat er in maart 2017 voldoende is om tot
verwerving en sluiting over te gaan.









• Deze berichtgeving wordt vervolgens aangegrepen door politici die om hard
ingrijpen en nieuwe wettelijke bevoegdheden roepen.

• Zo vindt het toenmalige Bredaase VVD-lid en huidige Tweede Kamerlid Van
Aartsen dat een officier van justitie of burgemeester in ieder geval de boel
dicht moeten kunnen gooien.



• Tijdens een grote integrale actie op 17 januari 2017 houdt de politie Sandra Fidanque
staande voor een verkeerscontrole.

• Zij werkt als boekhoudster voor Fort Oranje. Hierbij doorzoekt de politie het voertuig en
neemt vervolgens een draagtas met de btw-administratie in beslag.

• De politie deelt haar mee dat deze gekopieerd worden en vraagt een adres waar de stukken
teruggestuurd kunnen worden.

• Op de vraag met welke bevoegdheid zij dit doen, weigert de politie antwoord te geven.
Evenmin geeft zij een proces-verbaal van inbeslagname. De stukken worden pas maanden
later teruggegeven.



• Dit was niet eerste incident waarbij RIEC-
deelnemers zonder wettelijke bevoegdheden
handelen en dit het vertrouwen geschaad heeft.

• De politie krijgt alleen nog toegang tot het
terrein na mededeling van het doel van het
bezoek of bij noodgevallen.

• Fort Oranje benadrukt open te staan voor een
andere wijze van samenwerking.

• Ook doet de camping aangifte tegen de politie
voor het aanmeten van een niet bestaande
bevoegdheid.





• Burgemeester voorzitter van de
Taskforce Zeeland Brabant
initiatiefnemer van project
Bloedkoraal Peter Noordanus aan dat
de aanval geopend is op foute
vakantieparken.

• Ook hij pleit voor nieuwe wettelijke
bevoegdheden.



• Eind januari 2017 starten de
opnames van een televisieserie ‘Fort
Oranje: Krottenwijk of camping?’

• Aanvankelijk in opdracht van NPO
gemaakte productie.

• De camping hoopt hiermee
aandacht te krijgen voor de situatie
van haar bewoners

• De serie wordt later door SBS
uitgezonden

• De serie wekt heftige reacties op
waarbij de invloed van het falende
sociale beleid op de leefsituatie van
veel bewoners naar de achtergrond
verdwijnt.

• De mediaberichtgeving richt zich op
de Engel.



• De correspondentie afkomstig uit WOB-
documenten rond deze uitzending laat zien hoe
nauwgezet het project Bloedkoraal tot op
ministersniveau geregisseerd nauwgezet
gevolgd en gecoördineerd wordt.

• Verschillende politici waaronder minister Asscher
en Kamerlid Toorenburg zullen Fort Oranje
bezoeken.





• Na de uitzending van Jinek komt een 
persbericht naar buiten dat de fracties van 
CD, VVD, SP en PvdA een wetswijziging 
steunen om Fort Oranje te sluiten. 

• De politici gaan met de burgemeester praten 
om de foute camping van criminelen en 
kansarmen aan te pakken. 

• De oorzaak leggen zij monocausaal op de 
camping en de eigenaar.

• Er bestaat een politieke consensus dat 
zonder wetswijziging een sluiting niet 
mogelijk is. 





• Op 23 februari 2017 bezoekt minister Lodewijk Asscher de
burgemeester en de camping.

• De eigenaar is geen gesprekspartner. Asscher verschaft zich met een
groep journalisten zonder toestemming de toegang tot het terrein.



• Tijdens zijn rondgang op de camping versterkt de minister
de politieke framing.

• “criminelen hier niet de baas mogen zijn” en hij gaat zich
inzetten voor wetgeving en de camping dicht moet.

• De eigenaar zit volgens hem niet te wachten op
transparantie en maakt misbruik van mensen die niet
voor zichzelf kunnen opkomen.

• Hij wil niet speculeren over de vervolgstappen want hij wil
de tegenstanders niet wijzer maken.

• Hij voegt toe dat de bereidheid bestaat om de gemeente
hierin te steunen hetgeen misschien langer kan duren
maar misschien kan het sneller.

• Er is volgens hem sprake van maffia-achtige toestanden.
Deze uitlatingen maken duidelijk dat Asscher op de
hoogte is van het project Bloedkoraal.

• De politiek verklaart de oorlog aan de eigenaar om zo de
aandacht van de werkelijkheid af te leiden. Fort Oranje
doet aangifte tegen Asscher.





• Fort Oranje daagt vervolgens Asscher
voor de rechter met de eis zijn
uitlatingen te rectificeren. Er zijn immers
geen aanwijzingen dat de eigenaar zich
met strafbare feiten bezighoudt.

• Ter zitting van 20 april 2017 bevestigt
Asscher dat hij niet bedoelde te zeggen
dat de eigenaar een crimineel is.

• De vorderingen worden voor het overige
door de voorzieningenrechter afgewezen.
(Zaaknummer C/09/528853 / KG ZA
17/345)



• Op 17 januari en 14 februari 2017 organiseert het RIEC opnieuw grote
integrale acties op de camping.

• Op verzoek van de Taskforce sloot de GGD zich vanaf Project Maïsveld aan
met het doel een dossier te vormen om een sluiting te realiseren.

• Voorafgaand vond een gesprek plaats met de projectleider Frank van
Ierland.

• Intern ontstond een discussie of deelname aan handhavingsacties past bij de
rol van de GGD.



• In een Kamerdebat op 11 april 2017 vraagt lid Van Toorenburg die zelf
Fort Oranje bezocht naar de stand van zaken over de door minister
Asscher toegezegde wetswijziging om de sluiting van Fort Oranje
mogelijk te maken. De minister constateerde immers zelf dat de
burgemeester niets kan.



• Op 10 mei 2017 vindt weer een grote actie
plaats op de camping.

• Dit keer zijn het tientallen medewerkers van
bouw- en woningtoezicht afkomstig van
meerdere gemeentes.

• Zeshonderd caravans worden gecontroleerd op
gebreken in de zin van artikel 1a en 1b
Woningwet en het Bouwbesluit.

• Volgens het persbericht van de gemeente zou
de eigenaar de opdracht krijgen de gebreken te
herstellen

• Doel van deze actie is dossieropbouw voor een
sluiting.



• Een paar dagen later stuurt de gemeente naar
aanleiding van de actie dat er sprake is van
illegale bewoning, vermoedens van
mensenhandel en prostitutie aangetroffen
zouden zijn.

• Wat illegale bewoning is of waar de
vermoedens uit bestaan, zegt het bericht niet.
Van aanhoudingen is geen sprake.



De sluiting



• Op 3 juni 2017 vindt het taakcommandantenoverleg plaats: doel het beheer van de camping in handen van de
overheid.

• Uit dit stuk blijkt nogmaals het belang van de communicatie en de surveillance van de stemming op sociale
media van het overheidsoptreden rondom Fort Oranje.

• Zo worden de tools coosto en public sonar gebruikt.

• Dat hier sprake is van een clandestiene operatie blijkt opnieuw uit de opmerking niet de naam van de camping
noemen in verband met WOB-verzoeken.





• Door een toevallige tweet van 
Jacco van Hoorn, een politieman
die nauw betrokken is bij het 
project Bloedkoraal, komt naar
buiten dat op 7 juni 2017 een
door de president van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
samen met de voorzitter van de 
Taskforce Brabant-Zeeland 
burgemeester Noordanus
georganiseerd Minisymposium
over ondermijning plaatsvond





• Op 9 juni 2017 wordt de politie van district Weerijs gebriefd over de integrale aanpak van
Fort Oranje.

• Deze dag krijgt de eigenaar van Fort Oranje te horen dat de camping gesloten wordt.

• De reden dat dit op zo een laat moment gebeurt hangt samen met het grote embargo dat
al maandenlang op deze aanpak zit.

• Het bericht benadrukt dat er een strakke regie op de communicatie is zodat het plaatsen
van berichten op sociale media niet toegestaan is.





• Op 9 juni 2017 geeft burgemeester Poppe-de Looff
samen met de GGD en de politiewoordvoerder Jaco
van Hoorn een persconferentie dat de camping uiterlijk
4 augustus 2017 gesloten zal worden.

• De burgemeester benadrukt dat niemand op straat
komt te staan en voor iedereen die dat nodig heeft
onderdak is geregeld.

• Ook zegt de burgemeester dat (geparafraseerd) Fort
Oranje twee weken de tijd heeft om een zienswijze te
geven, maar dat dat niets zal veranderen. Het besluit
wordt sowieso genomen.

• De persconferentie wordt live uitgezonden op Omroep
Brabant. Enige later verdwijnt de opname van de
website.

• Het artikel is ook van de website verdwenen. In dit
nieuwsbericht staat dat voor iedereen die nu op de
camping staat, nieuwe huisvesting wordt gezocht.
(Wayback Machine)





• Een overmacht aan politie en medewerkers van de gemeente en verschillende
overheidsdiensten gaan vervolgens de camping op om de bewoners met een brief over de
aanstaande sluiting te informeren.

• In de brief is te lezen dat volgens hun planning op 7 juli 2017 genomen wordt. Op 4 augustus
2017 zal de camping gesloten worden voor de duur van één jaar tot 4 augustus 2018.

• Gedurende deze tijd zal Fort Oranje gesaneerd worden tot een schone en veilige
woonomgeving.

• De bewoners zullen een alternatieve woonruimte moeten van de sluiting.

• Mensen die geen ander onderkomen hebben, dienen zich te melden bij de gemeente.



Ook met bilboards worden de campinggasten erop gewezen 
dat de camping op 4 augustus 2017 gesloten zal worden.



Het voorgenomen besluit is volgens de getuigenverklaring van Broos tot stand gekomen door de dossiers
van de drie Bloedkoraal-werkgroepen. De Brandweer, gemeente en GGD hebben tijdens de verschillende
integrale acties zoveel mogelijk materiaal verzameld om tot een overname te komen:



De gemeente gelast Fort Oranje om binnen
vier weken de gebreken Woningwet 1a en
1b ongedaan te maken door de gebouwen
te herstellen, sluiten of slopen bij gebreke
waarvan met bestuursdwang de
betreffende caravans zullen worden
gesloten en verzegeld.



Het college besluit verder om de gebruiksvergunning voor 
de inrichting Fort Oranje in te trekken. 



• Opmerkelijk is dat de vergunning ingetrokken wordt omdat de brandweer heeft aangegeven
dat een aantal gebreken die tijdens een controle in 2014 zijn geconstateerd nog steeds niet
waren opgeheven.

• Er is echter in 2014 geen controle geweest.

• De brandweer wilde immers niet meer deelnemen aan de integrale controles omdat zij dan
zou constateren dat voldaan was aan de vergunningsvoorwaarden.

• Overigens betekent een advies om handhavend op te treden niet dat de vergunning
ingetrokken wordt. Deze mogelijkheid biedt de wet ook niet. De adviescommissie adviseerde
overigens ook om de vergunning niet in te trekken.



De toelichting in het voorgenomen besluit legt uit wat dit
betekent, namelijk dat zonder een gebruiksvergunning niet
meer dan vijftig personen tegelijk binnen de inrichting aanwezig
mogen zijn.



Fort Oranje dient de overtreding van de Brandveiligheidsverordening ongedaan
te maken door de exploitatie van de inrichting te staken totdat de camping over
een gebruiksvergunning beschikt.
Indien hieraan niet voldaan wordt, dan volgt een sluiting met bestuursdwang
door de sloten van de poorten van de inrichting te laten vervangen en afsluiten.



• Ook sluit het college en de burgemeester de
camping op grond van artikel 17 lid 1
Woningwet en artikel 172 Gemeentewet vier
weken na verzending van het besluit.

• Op grond van deze aanzegging dient Fort
Oranje volgens het tijdpad van de gemeente
zelf uiterlijk 7 juli 2017 te sluiten.

• Op die dag vervalt immers de
exploitatievergunning.

• De overige sluitingsgronden betekenen dat de
camping op 4 augustus 2017 volledig sluit.



In de dagen na de aankondiging
verschijnen meerdere berichten waarin
kanttekeningen geplaatst worden bij de
sluiting.

BN De Stem waarschuwt in een artikel op
10 juni 2017 dat Fort Oranje niet zomaar
verleden tijd zal zijn en het juridische
gevecht eerst nog moet volgen.



Een krantenbericht van 12 juni 2017
meldt dat ingrijpen bittere noodzaak is,
maar gemeenten juridisch gezien met de
rug tegen de muur staan.
De gemeente rechtvaardigt haar ingrijpen
doordat de omstandigheden op Fort
Oranje mensonterend zijn en er niemand
naar deze mensen omkijkt.



Op 15 juni 2017 verschijnt in de media het bericht dat de sluiting van de
camping vijf miljoen euro gaat kosten. Meer dan de koopsom waarvoor de
gemeente door Fort Oranje twee jaar eerder aanbod om de gehele camping in
eigendom te verwerven.



Fort Oranje kondigt sluiting aan

• Bij brief van 22 juni 2017 geeft Fort Oranje
uiteindelijk een zienswijze

• Sluiting is volgens de burgemeester voldongen feit

• Ook hebben de acties van de gemeente de
voorgaande tien jaar de camping gesloopt.

• Burgemeester zei dat niemand op straat komt
• Fort Oranje geeft daarom gevolg aan het

voorgenomen besluit en sluit op 3 juli 2017 om
12.00 uur definitief de camping.

• Op deze datum moet iedereen het terrein verlaten
hebben.





• De door Fort Oranje gekozen sluitingsdatum
geeft de bewoners ruim tien dagen de tijd
om te vertrekken waarna nog vier dagen
speling resteren om het terrein leeg te
maken.

• Volgens het voorgenomen besluit vervalt 7
juli 2017 de exploitatievergunning.

• Vanaf dat moment mogen zich maximaal
vijftig personen binnen de inrichting
verblijven.

• Hiermee schikt Fort Oranje zich naar het
voorgenomen besluit en verviel de basis voor
verdere handhavingsmaatregelen aan de
zijde van de gemeente.



• Hoewel het officiële doel om tot sluiting van Fort Oranje te komen bereikt is, breekt er
bij de gemeente en de andere Bloedkoraalprojectdeelnemers toch paniek uit.

• In het evaluatierapport van het Instituut Fysieke Veiligheid is te lezen dat de camping
het initiatief naar zich toetrok. Dit doorkruiste de plannen die de gemeente Zundert, in
samenwerking met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio, had voorbereid. Dat is
een juiste constatering.

• Immers, doordat Fort Oranje vrijwillig gevolg gaf aan de voorgenomen sluiting, verviel
de mogelijkheid om met bestuursdwang de camping in bezit te krijgen en de geplande
onteigening te realiseren.

GRIP op de sluiting en ontruiming van Fort Oranje, IFV januari 2019



• De gemeente stelt in de communicatie over de sluiting door Fort Oranje dat na de
aankondiging daarvan de camping begon met het afsluiten van gas en elektriciteit om
zijn bericht kracht bij te zetten.

• Dit frame komt kennelijk uit de koker van het communicatieteam om een gevoel van
urgentie te creëren en Engel in een kwaad daglicht te stellen.

• Ook de burgemeester herhaalt meermaals deze onjuiste bewering. In de mededeling
aan de bewoners is duidelijk gemeld dat dit eerst op 3 juli 2017 zou plaatsvinden.
Overigens hebben de standplaatsen geen aansluitingen op het gasnet.



• De burgemeester gaat vervolgens naar Fort
Oranje en leest bij de poort met een
megafoon een door het communicatieteam
opgesteld bericht voor met de mededeling
dat het beheer overgenomen zal worden en
voor de bewoners een passende oplossing
gezocht wordt.

• De burgemeester sluit af met de mededeling
dat ze nu naar het gemeentehuis gaat om
de besluiten te regelen. Wij gaan zorgen
dat het goed komt, aldus de burgemeester.



Opschaling naar GRIP-4 zonder crisissituatie

• In Tilburg besluit het regionaal operationeel team (ROT) tot opschaling naar GRIP-4 ondanks
dat er geen sprake is van een klassieke ramp in fysieke zin.

• Om deze reden mag de media geen lucht krijgen van dit besluit. De medewerkers van
hulpdiensten worden daarom niet gealarmeerd via hun pager maar via de telefoon.

• Volgens de Wet veiligheidsregio’s is sprake van een crisis als een vitaal belang van de
samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. In dat geval kan opgeschaald worden
naar een GRIP.

• Daarvan was bij Fort Oranje geen sprake. Het evaluatierapport laat doorschemeren dat de
veiligheidsregio deze bevoegdheid misbruikte.

• De Wvr handelt immers over crisisbeheersing terwijl de overname van het beheer en de sluiting
van Fort Oranje nauwelijks iets met crisisbeheersing van doen hebben, aldus het rapport.







• Het IFR merkt in het rapport op dat het fijn is om van door de in het gelijk te worden gesteld,
maar nochtans valt er inhoudelijk nog wel iets aan deze rechterlijke uitspraak op te merken.

• Niet alleen was de ernstige vrees natuurlijk zwaar uitgedrukt ook is de vraag waarom deze vrees
dan gelijk van meer dan plaatselijke betekenis is.

• Met andere woorden, Fort Oranje had door de rechter in het gelijk gesteld moeten worden.



Een andere rechtvaardiging wordt gevonden door het een conflictcrisis te noemen. Engel
zou vanaf 22 juni 2022 geprobeerd hebben om de bewoners op te stoken door aan te
geven dat hij het gevecht met de overheid beu is en het gas, water en licht af te sluiten.





• De zienswijze van de veiligheidsregio toont dat de overheid met misbruik van
bevoegdheden Engel overrompelde om alsnog de overname van het beheer en de
sluiting te realiseren.

• Daarvoor was zij bereid was een noodsituatie te simuleren. De toepassing blijft volgens
het IFV desondanks als oneigenlijk te beschouwen.



Volgende week: Inbezitneming en ontmanteling camping


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Dianummer 38
	Dianummer 39
	Dianummer 40
	Dianummer 41
	Dianummer 42
	Dianummer 43
	Dianummer 44
	Dianummer 45
	Dianummer 46
	Dianummer 47
	Dianummer 48
	Dianummer 49
	Dianummer 50
	Dianummer 51
	Dianummer 52
	Dianummer 53
	Dianummer 54
	Dianummer 55
	Dianummer 56
	Dianummer 57
	Dianummer 58
	Dianummer 59
	Dianummer 60
	Dianummer 61
	Dianummer 62

