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NOODBEVEL

TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE 

(ARTIKEL 172, lid 3 GEMEENTEWET)

De burgemeester van de gemeente Zuidplas; 

overwegende, dat

a uit de bij de politie binnengekomen informatie blijkt dat er sprake is van een dreiging van een 
verstoring van de openbare orde door supporters van voetbalclub Willem II, gevestigd in de 
gemeente Tilburg (hierna: Willem II) in Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas; 

s uit die informatie blijkt dat supporters van Willem II af zullen reizen naar Nieuwerkerk aan den 
IJssel;

® uit die informatie blijkt tevens dat er zich onder deze supporters risicosupporters (hooligans) 
bevinden;

e volgens de actuele beschikbare informatie blijkt dat deze (risico)supporters zich zullen verzamelen 
in de omgeving van het Van der Valkhotel, gevestigd op het adres Parallelweg Zuid 185, 
Nieuwerkerk aan den IJssel, in de gemeente Zuidplas;

® de vrees bestaat dat (risico)supporters van Willem II naar deze locatie zullen komen en daar 
zwaar illegaal vuurwerk afsteken, vernielingen aanrichten en mogelijk confrontaties aangaan met 
politie en/of derden;

a er gelet op het voorgaande sprake is van ernstige vrees voor een verdere verstoring van de 
openbare orde en veiligheid binnen Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas; 

o de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde; 
o de reguliere beschikbare middelen tekortschieten om de hierboven bedoelde gevreesde 

verstoringen van de openbare orde het hoofd te bieden; 
o de minder ingrijpende juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat 

veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;
« een ordelijk en veilig verblijf in het gebied, zoals weergegeven op bijgevoegde kaart en de 

veiligheid van de burgers en omstanders te allen tijde gewaarborgd moet blijven;
® het daarom noodzakelijk is, alsmede gelet op het voorgaande voldoet aan de eisen van

subsidiariteit en proportionaliteit, om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming 
van de veiligheid van personen en goederen maatregelen te treffen in de vorm van een noodbevel 
als bedoeld in artikel 172, lid 3 van de Gemeentewet;

gelet artikel 172, lid 3 Gemeentewet, juncto 184 Wetboek van Strafrecht EN gelet op informatie van de 
politie Eenheid Den Haag, Team Waddinxveen/Zuidplas d.d. 12 mei 2021;

BEVEELT:

eenieder die doorgedrag, uitlatingen, aanwezigheid in een bepaalde groep, meegevoerde 
voorwerpen of stoffen, of op enige andere wijze de openbare orde verstoort of dreigt te verstoren,

1. zich op eerste aanzegging van de politie tot en met 13 mei om 14:00 uur te verwijderen en 
verwijderd te houden uit het deel van Nieuwerkerk aan den IJssel, zoals weergegeven op 
bijgevoegde kaart, en zich te begeven in een door de politie aangegeven richting of locatie, al dan
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niet met medeneming van voertuigen, voorwerpen, stoffen en goederen die een gevaar vormen 
voor de openbare orde of de veiligheid;

2. alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid van 
personen en goederen, dan wel ter beperking van gevaar, terstond en stipt op te volgen;

3. middelen, die ingezet kunnen worden om verzet te plegen of weerstand te bieden, zoals stokken, 
fakkels en vuurwerk, bij eerste aanzegging af te geven aan de politie;

4. in het gebied identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of 
andere middelen, met uitzondering van mondmaskers, met dien verstande dat de politie kan 
vragen het mondmasker af te doen ten behoeve van identificatie op grond van artikel 2 van de 
Wet op de identificatieplicht juncto artikel 8 van de Politiewet.

Dit bevel geldt op 12 mei 2021, 16:00 uur tot en met 13 mei 2021, 14:00 uur.

Nieuwerkerk aan den IJssel, 12 mei 2021,15:00 uur.

Opzettelijk niet voldoen aan het hierboven omschreven bevel kan op grond van artikel 184 van het 
Wetboek van Strafrecht worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of 
een geldboete van de tweede categorie.

Niet eens met het besluit?
U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit 
besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de burgemeester van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 
2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL. Houdt u er wel rekening mee dat uw bezwaarschrift 
gemotiveerd en door u ondertekend moet zijn.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat de betrokken belangen zo zwaar wegen dat u de 
beslissing hierop niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid 
om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 
2500 EH ‘s-Gravenhage. Hiervoor moet u griffierecht betalen, waarover u bericht krijgt van de griffier.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank te 
's-Gravenhage. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak voor meer informatie over het digitaal 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtspraak
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Bijlage: Kaart behorende bij het noodbevel d.d. 12 mei 2021

Het gebied alwaar het noodbevel van kracht is, is als volgt begrensd door:
De Verbindingsweg, Zuidplasweg, N219, Zuidplaslaan, Geraniumveld, Narcisveld, Kroonkruid, 
Bilzekruid, Parallelweg-Zuid, Europalaan, 1ste Tochtweg, Hoogeveenenweg, Parallelweg-Noord, A20 
rondom de op- en afritten Nieuwerkerk aan den IJssel.
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