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Aan de heer Blokhuizen.

In reactie op u\\.\'erzoek om (nadere) uitleg over het sepot dat ik in urv
zaak met bor engenoenrd parketnummer heb genomen het vol_qende.

Voorat': u doet een beroep op inÍbmratie op grond van afiikel 51ac WvSr'.

Dit artikel ziet

evenr,vel op de

infomatieplicht die het OM heeft jegens

siachtoÍfers van <ioor anderen gepieegrie strafbare feiten. U bent
_se\\'ezen- r'erdachte. Desalniettemin rneen ik u als volct te kunnen

antu'oorden.

Op 1.1 december 2019 heeÍi Greenpeace versunnin,e eekregen r.an de
burgemeester \.an de Haarlemmermeer om een demonstratie te liouden
(een 'protestival') op onder meer het Jan Dullaar-tplein op Schiphol. Op
grond van de Wet Openbare N{anitèstaties (\\'ON{) \vas aan de r.ergunning
een aantal voorwaarden verbonden. Zo stonden de
r..ergumingsvoorwaarden niet toe dat u'erd geden.ronstreerd in de
publiekshal van Schiphol (Schiphol-P1aza).
Tijdens deze dernonstratie heeft een grote
demonstranten zich niet
-qroep
gehouden aan de voor de demonstratie aan-9eu,ezen locatie. Deze groep
demonstranten is omstreeks 1300 uur Schiphol Plaza binnen gelopen en
heeft de demonstratie hier voortgezet. Op bevel zich te verwijderen werd
door de deelnemers aan de groep niet gereageerd. U heeft deel uitgemaakt
van deze groep demonstranten en bent op Schiphol-Plaza aangehouden
wegens het handelen in strijd met de voorrvaarden die op grond van arlikel
5 van de WOM aan de manifestatie r.varen gesteld. Dit levert volgens
artikel l1 van de WOM een stratbaar feit (overtreding) op.

lk heb geoordeeld dat u daarvoor ook straÍbaar bent.

/

Ik heb echter gemeend u voor dit leit niet (verder) te verr.olgen. Het

gegeven dat u voor deze overtreding bent
-searresteerd door de Koninklijke
Marechaussee en gedurende enkele uren bent ingesloten in een cel,
i,vaardoor u het vervolg van de demonstratie hebt gemist. acht ik onder de
gegeven omstandigheden voldoende bestrafting.

Tenslotte: over het bericht dat op de rvebsite van Rijnmond.ni. waar u bij
ulv verzoek op wrjst. kan ik u rnededelen dat er geen sprake is van een
persbericht dat door het OM actief naar buiten is gebracht. De opmerking

van de voorlichter van het OM is een reactie op een gestelde vraag, r.l,aarin

door een joumalist van Rijnmond.ni is venvezen naar een artikel op de
website van ad.nl (https:,'iu'u''rv.ad.nl/voorne-pq1!gnlpULIAAdslid-alfredblokhuizen-niet- r ervol gd-na- arrestatie-tij dens-klimaatplElssI:45bl eerOclD :
Oucl-ruuclslid -11Í)'etl Blokhuizen niet ven'olgtl nu orrestatíe tijden,s
klimaotpt'ctre st
t i t i e gu tr t o t cl -t'ct tt tls I í d Alfi'e d B I okh uize n (Gro e nL i n ks ) ní e t
tetsc'lgert no :íjrt cut'esÍuÍie op l4 clecember tidens een
l;linttcttpt c.'test op Schíphol. De Spijkenisser nurukte dtttu'r'udioopilont€s L,tl 1\'€t.d itt dc boeien geslogen omclot híf cle mtu'echuussee
:ou hi ndet'ett. B I oklt t ri-etr :egt cl o t catr nttu'ec'hutr.ssee I itl hent
oildL,t'st(,hotctt liep ert lti.l tluat'\\'et rtut :ei. Hil vetrl claat'o7t
nteegenonlen iloot'een cellenconryler. Jtt.stítie.stelt ntr dut 'u clctot'het
gebettrde hent get c,/l'en'. Jlinisret' Gtrtpperlttttts nrclclcle cle Ttreetle
Kamer lutet' clctt Blokhuizen rle ntorechqussee hincletrle. Oyer dot
'jokken'heeft deze een klctchr ingecliend. Het oud-r'aadslid zei bij her
lilimuutprotest te go(ln kijlien uit belang.stellíng en om opnames te
n'utken yoot' een rttclioprogt'un1n1o. Zijn echtgenote zug de u-resïotie

Ju.s

toor

r

hacu' neu.s gebetrrert en ntqukte snel .foto's.

Ik vertrouw er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Officier van Justiiië
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