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Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Meppel houdende
regels omtrent maatschappelijke onrust (Noodverordening maatschappelijke
onrust Meppel januari 2021)
DE BURGEMEESTER VAN MEPPEL
gehoord het overleg in het Gemeentelijk Beleidsteam van 26 januari 2021, 28 januari 2021 en 29 januari
2021;
gelet op artikel 175 lid 1 en 176 Gemeentewet;
Overwegende dat:
via sociale media door meerdere personen is opgeroepen om zich massaal te verzamelen in
•
verschillende gebieden in Meppel om het ongenoegen kenbaar te maken tegen de Covid-19maatregelen en het creëren van chaos en/of ernstige wanordelijkheden in Meppel;
uit informatie van de politie blijkt dat dergelijke oproepen veelvuldig gedeeld worden;
•
dergelijke oproepen de afgelopen dagen op meerdere plaatsen in Nederland hebben geleid tot
•
ernstige wanordelijkheden;
bij die wanordelijkheden door deelnemende personen brandbare stoffen en/of zwaar vuurwerk
•
is afgestoken, vernielingen en plunderingen hebben plaats gevonden en wapens zijn gebruikt
tegen toezichthouders en/of politiefunctionarissen;
door deze verstoringen brede maatschappelijke onrust is ontstaan;
•
uit informatie van de politie blijkt dat ernstige vrees bestaat dat zich ook in Meppel vergelijkbare
•
ongeregeldheden zullen voordoen;
daarom sprake is van een oproerige beweging en/of van ernstige wanordelijkheden, althans vrees
•
voor het ontstaan daarvan, zoals bedoeld in artikel 175 lid 1 Gemeentewet;
andere specifieke en reguliere bevoegdheden onvoldoende mogelijkheden bieden om de open•
bare orde te handhaven en de leefbaarheid en veiligheid in Meppel te waarborgen;
het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het
•
gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;
BESLUIT
vast te stellen de Noodverordening maatschappelijke onrust Meppel januari 2021.

Artikel 1 – Aangewezen gebied
Deze verordening is van toepassing op de openbare plaatsen in de gebieden centrum, centrumschil
en het stationsgebied zoals nader aangeduid op de kaart in bijlage 1 bij deze noodverordening.

Artikel 2 – Samenscholing
1.

2.

Onverminderd het bepaalde bij of krachtens artikel 58g van de Wet publieke gezondheid, is het
een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk
doel in groepen van meer dan twee personen op te houden binnen het in de bijlage bij deze verordening aangewezen gebied.
Het is het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor personen die tot een gemeenschappelijke
huishouding behoren.

Artikel 3 – Verbod op aanwezigheid aangewezen gebied
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 van de gemeente Meppel, zoals weergegeven op de kaart (bijlage 1) aanwezig te zijn.

Artikel 4 – Gedragingen
Het is een ieder verboden zich in het betreffende gebied te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de openbare orde kan worden verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden
gebracht.
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Artikel 5 – Verboden voorwerpen
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Wet Wapens en Munitie is het een ieder, voor zover
niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich in het artikel 1 van deze verordening
genoemde gebied te begeven of te bevinden met voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat deze gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde.
Hieronder worden in elk geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, stenen, brandbare en brandversnellende middelen, vuurwerk, honkbalknuppels, boksbeugels en (steek)wapens.

Artikel 6 – Verbod gelaat bedekkende kleding
Het is een ieder voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening verboden zich binnen het
in het artikel 1 van deze verordening genoemde gebied te begeven, gekleed op een wijze die de identificatie door ambtenaren van politie en/of toezichthouders van de gemeente Meppel bemoeilijkt of kan
bemoeilijken. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet limitatief, verstaan het dragen van gelaatsbedekkende kleding, capuchons en/of bivakmutsen, een en ander met uitzondering van persoonlijke beschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 58j Wpg.

Artikel 7 – Handhaving
1.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:
de ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 141, aanhef en onder b van het Wetboek
a.
van strafvordering;
de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 eerste
b.
lid, aanhef en onder b van het Wetboek van strafvordering.

2.

De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen te (laten) treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk achten ter naleving van
het bepaalde in deze verordening, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van
gevaar voor personen en zaken.

Artikel 8 – Aanwijzingen en bevelen
Alle aanwijzingen, bevelen en vorderingen, gegeven door de politie en/of gemeentelijke handhavers,
ter handhaving van deze verordening, dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.

Artikel 9 – Beperking in tijd
De in deze noodverordening opgenomen voorschriften gelden dagelijks van 17.00 uur tot 06.00 uur,
tot het moment waarop de burgemeester bekendmaakt dat de verordening wordt ingetrokken.

Artikel 10 – Bekendmaking en inwerkingtreding
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Meppel en het gemeenteblad
op overheid.nl. Deze verordening treedt na bekendmaking op de website van de gemeente Meppel per
direct in werking. Intrekking van deze verordening geschiedt met een daartoe strekkend besluit van de
burgemeester. Voor dat besluit gelden dezelfde bekendmakings- en inwerkingtredingsbepalingen als
voor de bekendmaking en inwerkingtreding van deze noodverordening.

Meppel, 29 januari 2021
De burgemeester van Meppel
R.T.A. Korteland
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Bijlage 1

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening maatschappelijke onrust Meppel januari 2021.
De verordening wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Meppel en in het (digitale)
gemeenteblad op overheid.nl. Afschriften van deze verordening zijn verkrijgbaar op het stadhuis, bij
de publieksbalie (let op: het stadhuis en de publieksbalie is uitsluitend op afspraak geopend).
Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de Gemeentewet terstond na haar bekendmaking
ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris der Koning en van de Hoofdofficier van
Justitie.
Overtreding van één of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443
van het Wetboek van Strafrecht, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden
of een geldboete van de tweede categorie (€ 4350,-).
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