
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeer ik u over het ontstaan en het verloop van de 

ongeregeldheden die gisteravond, zondag 21 november 2021 plaatsvonden in 

de binnenstad van Groningen. 

 

Op 14 november jl. verscheen er een bericht in de sociale media waarin werd 

opgeroepen om op zondag 21 november om 13.00 uur op de Grote Markt te 

demonstreren tegen coronamaatregelen. Hoewel er bij mij geen demonstratie 

werd gemeld bleef dit bericht in de aanloop naar zondag steeds de ronde doen 

en werd dit in weer andere sociale media bevestigd. Vanwege de 

ongeregeldheden in Rotterdam en enkele andere steden heeft de politie zich 

zaterdag intensief voorbereid. Op zondagochtend heb ik om 11.00 uur de 

driehoek bij elkaar geroepen en hebben we de situatie vanaf dat moment 

nauwlettend gevolgd. 

 

Zondag rond 13.00 uur verscheen er een groep demonstranten op de Grote 

Markt. Deze groep is in een optocht door het centrum van de stad gaan lopen 

en groeide aan tot naar schatting 500 tot 1.000 mensen. De politie heeft de 

demonstratie begeleid en heeft zich daarbij terughoudend opgesteld om 

escalatie te voorkomen. De demonstratie eindigde rond 15.30 uur op de Grote 

Markt. Gezien de omstandigheden ben ik tevreden over het verloop van de 

demonstratie. Echter, vanwege aanhoudende berichten in de sociale media -in 

met name Telegramgroepen- om alsnog te gaan rellen, hebben we besloten de 

inzet van de politie niet af te schalen, maar beschikbaar te houden. Wel moest 

een deel van de capaciteit van de Mobiele Eenheid worden gedeeld met 

Leeuwarden vanwege de situatie aldaar. 
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Rond 19.20 uur werd het hoofdstation als locatie genoemd waar rellen zouden 

gaan plaatsvinden. De politie heeft zich daar toen zichtbaar opgesteld en heeft 

ID-bewijzen van potentiële relschoppers gecontroleerd. Vanaf dat moment 

ontstond er een kat- en muisspel tussen een groep van circa 50-70 

relschoppers en de politie. Opvallend was de jeugdige leeftijd  van de 

relschoppers (veelal tieners) alsook het feit dat deze personen lang niet 

allemaal uit Groningen afkomstig waren. Toen het kat- en muisspel ontaardde 

in het plegen van vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het 

opwerpen van barricades met fietsen heb ik de politie toestemming gegeven 

de Mobiele Eenheid in te zetten in vol tenue. Op plekken in de binnenstad 

waar camera’s hangen kon de politie snel en kordaat optreden en kon de 

beschikbare capaciteit doeltreffend worden ingezet. Om 22.00 uur heb ik een 

noodbevel uitgevaardigd op basis waarvan de politie een extra bevoegdheid 

kreeg om (potentiële) relschoppers uit het centrum van de stad te weren en -

bij het negeren van dit bevel-  zo nodig aan te houden. De Mobiele Eenheid 

heeft op meerdere plekken charges uitgevoerd.  Rond 23.00 uur keerde de 

rust in de stad geleidelijk terug. De politie heeft de situatie gedurende de 

nacht nauwlettend gevolgd. Tijdens de rellen zijn meerdere winkelruiten 

vernield en moest ook straatmeubilair het ontgelden. De politie heeft tot nu 

toe vijf mensen aangehouden voor openbare geweldpleging, het afsteken van 

vuurwerk en overtreding van het noodbevel. 

 

De balans opmakend kijken we terug op een dag die begon met een 

vreedzaam verlopen demonstratie en die ontaardde in rellen, die met name 

door jeugdigen zijn veroorzaakt. Dit gedrag van jongeren gaat alle perken te 

buiten en is onacceptabel. Jongeren van wie de politie de identiteit heeft 

kunnen vaststellen zullen -evenals hun ouders- een brief ontvangen, waar 

mogelijk zal hen een gebiedsverbod worden opgelegd en we zullen navragen 

in hoeverre zij bekend zijn bij WIJ Groningen. 

 

Tot slot is het goed om hier mijn waardering voor de inzet van de politie uit te 

spreken. De politie ziet zich geplaatst voor moeilijke keuzes als het gaat om 

de inzet van schaarse capaciteit en het bepalen van een strategie om de geest 

in de fles te houden. De komende dagen blijven we in nauw in contact met 

het jeugd- en jongerenwerk in de wijken, onze jeugdboa’s en de politie om 

dat wat we gister hebben gezien te voorkomen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 

 

Koen Schuiling 
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