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Geachte heer, mevrouw, 
 
Een aantal van uw supporters hebben mij een brief gestuurd, in deze brief leest u mijn reactie hierop. Ik 
verzoek u deze brief te verspreiden onder de supporters. 
 
Maatwerk 
Iedere voetbalwedstrijd is anders en iedere voetbalclub is anders, daarom kijk ik per wedstrijd naar de 
mogelijkheden en maatregelen die nodig zijn voor een plezierige wedstrijd. Om alle belangen hierin mee 
te nemen, is er een integraal vooroverleg. In dit vooroverleg is de gemeente vertegenwoordigd en zitten 
een politievertegenwoordiger, de veiligheidscoördinator van FC Volendam en de supportersvereniging 
van FC Volendam. Daarnaast vind ik het, naast de feitelijke informatie, belangrijk om ook de visie van de 
bezoekende BVO mee te nemen in mijn afwegingen.  
Voor de wedstrijd FC Volendam – FC Dordrecht is, gezien de informatie die ik heb, een B-wedstrijd met 
verplichte buscombi, zonder bezoek aan een horecagelegenheid het meest passende. 
 
Uitnodiging 
Voorafgaand aan het voetbalseizoen heb ik alle bezoekende BVO’s een brief gestuurd met een 
uitnodiging voor het eerder genoemde vooroverleg. Halverwege het seizoen heb ik de BVO’s die 
Volendam nog bezoeken nogmaals een uitnodiging gestuurd. Van FC Dordrecht heb ik op beide 
uitnodigingen geen reactie ontvangen, er is geen contact opgenomen en geen informatie ontvangen.  
 
Overigens is het ook bij FC Dordrecht gebruikelijk om de bezoekende BVO uit te nodigen voor het 
vooroverleg, zodat alle belangen meegenomen kunnen worden. Dit is ook volgens het KNVB-beleid en is 
dus ook een algemeen bekende werkwijze. 
 
Contact 
Vanwege de verrassende werkwijze van de supportersvereniging, namelijk via hun website de 
supporters vragen om contact te zoeken met mij als burgemeester, hebben wij als gemeente zelf contact 
gezocht met de supportersvereniging. In dit gesprek is ook gevraagd of er aanvullende informatie was 
om andere maatregelen op te nemen voor de wedstrijd FC Volendam – FC Dordrecht. Het antwoord was 
dat er geen aanvullende informatie is, maar dat de supporters het jammer vinden dat ze geen bezoek 
aan een horecagelegenheid in Volendam kunnen brengen voor de wedstrijd. 
Mede om deze redenen is het besluit in stand gebleven. 
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Supporters 
De maatregelen die per wedstrijd genomen worden, zijn mede afhankelijk van het gedrag van de 
supporters bij de wedstrijden. Helaas is het zo dat de goede welwillende supporter soms “gestraft” wordt 
voor het gedrag van supporters die minder welwillend is.  
 
Ik waardeer het dat supporters zich inzetten voor hun club en denk graag mee om het voor iedereen een 
mooi evenement te maken. Voor een volgende wedstrijd ga ik er vanuit dat er contact wordt gezocht, 
zodat de mogelijkheden in het vooroverleg kunnen worden afgestemd. 
 
Een afschrift van deze brief zal ook worden verzonden aan FC Dordrecht. 
 
 
Hoogachtend, 
De burgemeester van Edam-Volendam, 

 
L.J. Sievers. 
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