NOODVERORDENING EX ARTIKEL 176 GEMEENTEWET VAN DE
BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ROERMOND
HOUDENDE VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN ERNSTIGE
WANORDELIJKHEDEN EN VERSTORINGEN VAN DE OPENBARE
ORDE EN VEILIGHEID
De burgemeester van de gemeente Roermond, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
constaterende:
• dat op 20 november 2021 in de gemeente Roermond, grote groepen personen met
gezichtsbedekkende kleding zijn samengekomen en deze samenkomst is ontaard in
ernstige wanordelijkheden en rellen, waarbij door personen in deze groepen zwaar
vuurwerk wordt afgestoken, ook in de richting van politie;
• deze personen herhaaldelijke waarschuwingen van de politie om deze situatie te
beëindigen negeren en er strafbare feiten worden gepleegd;
• dat deze ongeregeldheden zich ook op andere plaatsen in het land voordoen en
hebben voorgedaan, waaronder in Rotterdam op 19 november 2021 waarbij sprake is
geweest van gebruik van wapens;
• dat gezien het voorgaande sprake is van een zeer ernstige situatie waartegen met de
hoogste prioriteit moet worden opgetreden, in het belang van de openbare orde en
veiligheid;
• dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde
en daarbij over een grote beoordelingsruimte beschikt om vanuit haar
verantwoordelijkheid voor de openbare orde te beslissen welke maatregelen moeten
worden genomen;
• dat andere beschikbare juridische instrumenten, waaronder de Algemene plaatselijke
verordening van de gemeente Roermond ontoereikend zijn om bedoelde (ernstige
vrees voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde tegen te gaan;
• dat bedoelde groepen personen zich bevinden in diverse wijken, zich verplaatsen en
ook op andere locaties groepen personen kunnen ontstaan;
• dat om die reden op voorhand niet is uit te sluiten op welke locatie in de gemeente
ernstige wanordelijkheden plaats zullen gaan vinden;
• dat mede gezien de landelijke ontwikkelingen de ernstige vrees bestaat dat op en ook
ná 20 november 2021 deze ernstige wanordelijkheden zich zullen manifesteren;
overwegende:
• dat het noodzakelijk en wenselijk is om de openbare orde zo spoedig mogelijk te
(kunnen) herstellen en de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Roermond te
(kunnen) herstellen;
• dat er in de gemeente Roermond sprake was en is van ernstige wanordelijkheden en
de openbare orde hierdoor is verstoord en bedreigd;
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deze omstandigheid niet met reguliere of specifieke bevoegdheden of voorschriften
kan worden ondervangen;
dat ter handhaving van de openbare orde of beperking van het gevaar de navolgende
noodverordening nodig wordt geacht;
dat de burgemeester deze verordening onmiddellijk zal intrekken als de verstoring
van de openbare orde, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is
geweken;

besluit de volgende NOODVERORDENING vast te stellen:
Artikel 1
Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente Roermond,
zoals nader aangegeven op de kaart in bijlage 1 (hierna: het aangewezen gebied).
Artikel 2
Vuurwerkverbod en brandstofverbod
Het is verboden om vuurwerk en brandstof voor handen te hebben op een publiek
toegankelijke plaats in het aangewezen gebied. Onder vuurwerk wordt onder meer
consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1., eerste lid, van
het Vuurwerkbesluit verstaan. Onder brandstof wordt onder meer, maar niet uitsluitend,
(was)benzine, ethanol en petroleum verstaan.
Artikel 3
Verbod op objecten die als wapen kunnen worden gebruikt
Het is verboden om in het aangewezen gebied zonder redelijk doel een object bij zich te
hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt onder meer, maar niet
uitsluitend, verstaan: vuurwerk als dan niet bewerkt of samengesteld, molotovcocktails,
glaswerk, straatstenen, stokken en kettingen.
Artikel 4
Gebiedsverbod
Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting meegevoerde voorwerpen of
gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de
kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden op een openbare plaats in
het aangewezen gebied aanwezig te zijn.
Artikel 5
Verbod op gezichtsbedekkende kleding
Het is verboden om in het aangewezen gebied op een publiek toegankelijke plaats, met
uitzondering van een mondmasker, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan wel
onherkenbaar maakt.
Artikel 6
Aanwijzingen
Een ieder is verplicht op aanwijzing van een ambtenaar van de politie en/of een ambtenaar
van de Koninklijke Marechaussee, zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze
en in de door de ambtenaar aangegeven richting te begeven, dan wel zich uit het
aangewezen gebied te verwijderen.
Artikel 7
Straf
Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht
een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).
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Bijlage 1

Het aangewezen gebied
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