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l Situatie/Verwanhtingen

a. Spionage
(1) Huidige toestand

(2) Verwachtingen :

b. Subversie
(l) Huidige toestand:

(2) Verwachtingen

c. Sabotage
(1) Huidige toestand

(2) y_e_rHachtingen :
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Geen bijzonderheden

Op 10 mei vond te Den Bosch de rechtza;
plaats tegen deelnemers aan VAK-mobiel
Hoewel er vanaf 8 mei ook daadwerkelij]
activisten aich in het gebied bevonden
aktiea aangekondigd hadden heeft de
krijgsmacht, mede door de extra maatre!
len die genomen waren, hiervan geen
hinder ondervonden.

In een plaatselijk nieuwsblad is
aana.ekond.lgd dat men binnenkort de
schietoefeningen in de Marnewaard wil
dwarsbomen als protest tegen geluidsove
laeb en inkomstenderving.
De aktiovoerders willen Defensie
ver p .1. i <:}i l.en orn de schietoefeningen te
s l./ikrui door hun boten te laten droogvaJ
Ion In de onveilige zone buitendijks,
wa«r projektielen terecht kunnen komen.
De. l n l !, l nl.iefnemers (vissers en recrea-
tln ondernemers) willen een rustige
akl.io, wnnrbij de confrontatie met
au t, « - i r l l,« l t.r--n wordt vermeden.

Geen bijzonderheden

bijzonderheden

d. Terrorisme
(l) Huidige toestand Geen bijsonderheden

Geen bij zonderheden



2. Conclusies en aanbevelingen

a. Spionage

b. Subversie

c. Sabotage

d. Terrorisme

GHOM bijzonderheden

Er moet rekening mee gehouden worden c
ivm do geluidsoverlast (hot-item
momori l,on l nok de laagvliegoefeningen i
b" l H'H.rd.Ti van het land) ook door wat
ml l h.-t l •••(••• lieden uit Groningen en
Fr l on J.'tnd aan de aktie tegen de schiet
f nu l n^oii In de Marnewaard deelgenomen
w > r< luri.
In I n - M v / / « r i ' 0 men verder ganh dan hetgee
in do porn is aangekondigd is momentee
no« mo«ll.ljk in te schatten. Aanbevole
wordt om vanaf heden attent te aijn op
een eventuele verkenning/verdachte
belanfftstelling. "

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Hoofd bureau B-l
Lkol



Verzendlijst CINTSÜM

HMID/KL-B.
PHMID/KL
HSV MID . . : • .
G 2 HTC
Staf 1LK sektie G2
G 2 NLC
C 111 Cidet
C 449 Cidet
C 450 Cidet

__C_ 451 Cidet
HSMI-B--Oplri Cl
HOpn/LaS
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
FHMID/KL-B
HBur. Bijz. Diennt Staf KMar

Exemplaarnummer

l
2
3 . .
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ...--:••
16

17

Reserve 18, 19. en -20.- .


