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Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit 
De door de burgemeester vastgestelde Konigsdagverordening 2018 ex artikel 175 Gemeentewet te 
bekrachtigen 

Samenvatting 
Op 27 april 2018 komen Koning Willem Alexander en Koningin Maxima en de koninklijke familie 
Koningsdag vieren in Groningen. In verband met de aanwezigheid van de koninklijke familie zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen nodig en er wordt een groot aantal bezoekers verwacht. Daarom is het 
noodzakelijk tijdelijke maatregelen te nemen die met gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet 
kunnen worden getroffen en die in het belang van de openbare orde en het beperken van gevaar voor 
personen en zaken noodzakelijk zijn. 
De tijdelijke maatregelen die in deze verordening zijn vastgelegd betreffen vooral een verbod om in het 
gebied te komen waar het programma zal plaatsvinden zonder accreditatie, een verbod om in een gebied 
rondom de route voertuigen (fietsen en motorverkeer) aanwezig te hebben, in dit zelfde gebied mogen op 
Koningsdag geen uitstallingen geplaatst worden en geldt een inrijverbod voor het autoverkeer binnen de 
diepenring. Daarnaast is opgenomen dat winkels en horeca-inrichtingen langs de route pas vanaf 13.00 
uur open mogen. Het verbod om uitstallingen te plaatsen geldt voor de hele Koningsdag, de overige 
maatregelen gelden vanaf 06.00 op 27 april en duren tot 14.00 

B&W-besIuit d.d.: 

Afgehandeld en naar archief / j Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 27 april 2018 komen Koning Wil lem Alexander en Koningin Maxima en de koninklijke familie 
Koningsdag vieren in Groningen. In verband met de aanwezigheid van de koninklijke familie zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen nodig en er wordt een groot aantal bezoekers verwacht. Daarom is het noodzakelijk 
tijdelijke maatregelen te nemen die met gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet kunnen worden 
getroffen en die in het belang van de openbare orde en het beperken van gevaar voor personen en zaken 
noodzakelijk zijn. 
De burgemeester draagt in deze een specifieke verantwoordelijk. Gelet op de aard en de ernst van de 
genoemde belangen en de risico's doet zich een omstandigheid voor als bedoeld in artikel 175 van de 
Gemeentewet en dienen algemeen verbindende voorschriften te worden gegeven die ter handhaving van 
de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Dit vraagt om extra maatregelen in de vorm van 
een noodverordening, genaamd Koningsdagverordening 2018. Gelet op het voorgaande heeft de 
burgemeester met inachtneming van artikel 176 van de Gemeentewet op 11 april 2018 de 
Koningsdagverordening 2018 vastgesteld. Deze verordening treft u bijgaand aan. 

Kader 

Op grond van artikel 176 derde lid van de Gemeentewet dient de verordening door de raad in de eerst 
volgende raadsvergadering te worden bekrachtigd. 

Argumenten en afwegingen 

Gelet op de aard en de ernst van de genoemde belangen en de risico's doet zich een omstandigheid voor 
als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en dienen algemeen verbindende voorschriften te worden 
gegeven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Dit vraagt om 
bijzondere extra maatregelen in de vorm van een noodverordening, genaamd Koningsdagverordening 
2018. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

De verordening is tot stand gekomen in afstemming met de vierhoek waar de politie, het Openbaar 
Ministerie en de Nationaal coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in vertegenwoordigd zijn. 
Bewoners en ondernemers hebben brieven ontvangen over de maatregelen zoals verkeersmaatregelen en 
de gewijzigde openingstijden. 

Financiële consequenties 

nvt 

Overige consequenties 

nvt 

Vervolg 

Conform artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet brengt de burgemeester de noodverordening zo 
spoedig mogelijk ter kennis van de raad, de Commissaris van de koning en de regiohoofdofficier van 
Justitie 

Lange Termijn Agenda 



KONINGSDAGVERORDENING 2018 

De Burgemeester van de gemeente Groningen; 

Overwegende dat: 

• op vrijdag 27 april 2018 Koning Willem Alexander en Koningin Maxima Koningsdag vieren in 
Groningen; 

• er in verband met het bezoek van het koningspaar extra veiligheids- en verkeersmaatregelen 
nodig zijn; 

• er een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot aantal bezoekers wordt 
verwacht; 

• de viering van Koningsdag is aangewezen als nationaal evenement; 

• voor een nationaal evenement waarbij de koninklijke familie is betrokken de veiligheid van 
de Koninklijke familie en het publiek centraal staat; 

• er rekening mee dient te worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen 
waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee de openbare 
orde wordt verstoord; 

• het noodzakelijk is dat er tijdelijke aanvullende maatregelen worden getroffen in het belang 
van de openbare orde en het beperken van gevaar voor personen en zaken die met 
gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet kunnen worden getroffen; 

• het in dit verband ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor 
personen en zaken noodzakelijk is om algemene voorschriften te geven die ter handhaving 
van de openbare orde of ter beperking van gevaar, of ter handhaving van bovengenoemde 
belangen, nodig zijn; 

• zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde belangen en risico's een omstandigheid 
voordoet als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en daarmee algemeen verbindende 
voorschriften dienen te worden gegeven die ter handhaving van de openbare orde of ter 
beperking van gevaar nodig zijn; 

Gelet op 

Artikel 176 van de Gemeentewet 

Besluit 

Vast te stellen de Koningsdagverordening 2018 



Artikel 1. Reikwijdte 

Deze verordening geldt voor het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Groningen zoals dat 
is aangegeven op de bij deze verordening behorende, plattegrond (bijlage 1.); 

Artikel 2. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a) Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg, als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994; 

b) Eerste veiligheidsring : het gebied waar de koninklijke familie en de hofhouding zich begeeft, 
inclusief de directe omgeving daarvan; 

c) Tweede veiligheidsring: het gebied inclusief de eerste veiligheidsring dat bij de deze 
verordening behorende plattegrond is aangeduid als ring 2; 

d) Derde veiligheidsring: het gebied inclusief de tweede veiligheidsring die bij de deze 
verordening behorende plattegrond is aangeduid als ring 3; 

e) Aangewezen gebied uitstallingen: het gebied dat op de bij deze verordening behorende 
plattegrond is aangewezen als gebied waar regels gelden voor uitstallingen; 

f) Accreditatiepolsband: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied achter de 
hekken, te weten de Tweede veiligheidsring; 

g) Voertuigen: hetgeen daarover in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 als 
begripsomschrijving is opgenomen; 

h) modelluchtvaartuig.- luchtvaartuig, niet in staat een mens te dragen, en uitsluitend gebruikt 
voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. 

Artikel 3. Verblijfsverbod tweede veiligheidsring 

1. Het is een ieder verboden zich te bevinden op een openbare plaats binnen de tweede 
veiligheidsring of een in de tweede veiligheidsring gelegen gebouw bouwwerk of ander 
objecten te betreden of zich daarin te bevinden, gedurende de periode dat de door of 
vanwege het bevoegd gezag hekken of middelen voor afzetting zijn geplaatst of aangebracht. 

2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor: 

a) Leden van de koninklijke familie; 

b) Voor personen die deel uitmaken van de hofhouding van de koninklijke familie; 

c) Voor bestuurlijke ambtsdragers die de koninklijke familie vergezellen; 



d) In geval van een calamiteit en onder begeleiding van de politie, voor niet geaccrediteerde 
hulpverleners alsmede vertegenwoordigers van nutsbedrijven wier aanwezigheid dringend 
vereist is; 

e) Voor personen die beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig 
identificatiebewijs, met dien verstande dat kinderen tot 14 jaar alleen hoeven te beschikken 
over een accreditatiepolsband. 

3. Personen als bedoeld in tweede lid onder e kunnen door de beveiliging, die werkzaam is 
onder het gezag van de politie, gefouilleerd worden. 

Artikel 4 Verboden objecten en gedragingen in derde veiligheidsring 

1. Het is verboden op een openbare plaats gelegen binnen de derde veiligheidsring 

a) zich 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; 

b) voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren, die bestemd zijn, of 
kunnen worden gebruikt, om de openbare orde te verstoren of de veiligheid in gevaar te 
brengen; 

c) bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen voor handen te hebben, te dragen of te 
gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te bemoeilijken; 

d) losse objecten zoals afval, bloembakken, meubilair, windschermen, bouw en 
steigermateriaal, vaartuigen en andere losse objecten te (doen) plaatsen dan wel aanwezig 
te hebben op 27 april vanaf 06.00 uur tot 14.00 uur; 

e) een modelluchtvaartuig voorhanden te hebben. 

2. Het verbod onder d. geldt niet voor voorwerpen die door of namens het bevoegd gezag zijn 
geplaatst of waarvoor toestemming is gegeven in het kader van de officiële 
koningsdagactiviteiten. 

3. Het is verboden in de voertuigvrije zone zoals aangewezen op de plattegrond, een voertuig 
te rijden of aanwezig te hebben op 27 april vanaf 06.00 tot 14.00 uur, tenzij hiervoor 
toestemming is gegeven namens de burgemeester. 

4. Het is verboden om in de derde ring, zoals aangewezen op de plattegrond, om in te rijden 
zonder een namens de burgemeester gegeven toestemming. 

5. Binnen de voertuigvrije zone zoals aangegeven op de bij de verordening behorende 
plattegrond is het verboden om op 27 april vanaf 06.00 uur tot 0.00 uur uitstallingen of 
andere objecten te plaatsen op een openbare plaats. 



Artikel 5 Afwijkende openingstijden inrichtingen 

1. In afwijking van de normale openingstijden mogen de winkels en horeca inrichtingen zoals 
aangewezen op de bij deze verordening behorende lijst (bijlage 2.), op 27 april 2018 open 
vanaf 13.00 uur. 

2. Panden zoals aangewezen op de bij deze verordening behorende lijst (bijlage 3.) moeten aan 
de aangegeven zijde de deuren gesloten houden. 

3. De burgemeester is bevoegd om in bepaalde gevallen toe te staan dat een winkel of horeca 
inrichting eerder open mag. 

Artikel 6. Accreditatie 

1. Accreditatie als bedoeld in artikel 3, wordt verleend door of namens de burgemeester en is 
slechts geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. 

2. De politie adviseert negatief over de accreditatie van een persoon indien een 
screeningsonderzoek daartoe aanleiding geeft. 

3. Personen die beschikken over een accreditatie zijn verplicht deze op eerste bevel of 
vordering, tezamen met een geldig legitimatiebewijs, te tonen aan de met toezicht en 
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren. 

4. Het bepaalde in het eerste lid, met betrekking tot het legitimatiebewijs, is niet van 
toepassing op kinderen tot 14 jaar. 

Artikel 7. Toezicht 

1. De met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren zijn: 

a. De ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van 
Strafvordering, die werkzaam zijn in de gemeente Groningen; 

b. De aangewezen toezichthouders van de gemeente Groningen. 

2. Deze personen zijn bevoegd, alle maatregelen te treffen en die bevelen en vorderingen te 
geven die zij noodzakelijk oordelen met het oog op de handhaving van de openbare orde en 
ter beperking van gevaar voor personen en zaken. 

3. Een ieder is verplicht de bevelen of vorderingen, door een ambtenaar of persoon als 
genoemd in het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt op te volgen. 

4. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van politie machtigen 
om in zijn naam besluiten te nemen, of andere handelingen te verrichten met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 177 van de Gemeentewet. 



5. Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van 
het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 8. Inwerkingtreding en intrekking. 

1. Deze verordening treedt in werking op 27 april om 06.00 uur. 

2. Deze verordening wordt ingetrokken op 27 april 2018 om 23.59 uur of zodra de 
burgemeester van oordeel is, dat zij niet langer noodzakelijk is. 

3. Deze verordening wordt openbaar bekend gemaakt middels www.overheid.nl en ligt ter 
inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Kreupelstraat 1, 9712 HW Groningen. 
Afschriften van deze verordening worden kosteloos ter beschikking gesteld aan een ieder. 

4. Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet, ter kennis 
gebracht van de gemeenteraad, de commissaris van de Koning in de Provincie Groningen en 
Regiohoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland. 

Artikel 9. Slotbepaling. 

Dezeveraaifio^&Jian worden aangehaald als Koningsdagverordening 2018 

burgemeester «an Groningen 
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Bijlage 2. 
naam bedrijf adres 
Slijterij Gall & Gall Akerkhof 1 GRONINGEN 
Albert Heijn Akerkhof 1 GRONINGEN 
Universiteitsibliotheek Broerstraat 4 GRONINGEN 
RU Academie Hoofdgebouw Broerstraat 5 GRONINGEN 
Games Workshop Limited Grote Kromme Elleboog 1 GRONINGEN 
Hennes & Mauritz Grote Markt 3 GRONINGEN 
Burmann Homestyling Grote Markt 3 GRONINGEN 
Easy Wok Grote Markt 56 GRONINGEN 
Boekhandel van der Velde Grote Markt 54 GRONINGEN 
Boekhandel van der Velde Grote Markt 55 GRONINGEN 
De Mannenwinkel Guldenstraat 11 GRONINGEN 
Rabobank Stad en Midden Groningen Guldenstraat 12 GRONINGEN 
Idenza Guldenstraat 13 GRONINGEN 
Idenza Guldenstraat 15 GRONINGEN 
Idenza Guldenstraat 17 GRONINGEN 
TK Maxx Guldenstaat 20 GRONINGEN 
Boekenvoordeel Guldenstraat 30 GRONINGEN 
Jeans Centre B.V. Guldenstraat 38 GRONINGEN 
Parfumerie Douglas Guldenstraat 42 1 GRONINGEN 
Feithhuis Exploitatie Martinikerkhof 10 GRONINGEN 
Koffie & Theehuis De Kosterij Martinikerkhof 2 GRONINGEN 
Prinsenhof Groningen Martinikerkhof 23 GRONINGEN 
Hotel Prinsenhof (Groningen) Martinikerkhof 23 GRONINGEN 
Skin cosmetics Oude Boteringestraat 10 GRONINGEN 
Zenzo Oude Boteringestraat 12 GRONINGEN 
The Dog's Bollocks Oude Boteringestraat 17 GRONINGEN 
Leescafe Belcampo (9260) Oude Boteringestraat 18 GRONINGEN 
Groninger Forum Bibliotheek, Locatie Oude Boteringestraat 1: Oude Boteringestraat 18 GRONINGEN 
Bewaakte rijwielstalling Oude Boteringestraat 18a GRONINGEN 



Van Swinderen Huys B.V. Oude Boteringestraat 19 GRONINGEN 
Open Universiteit Studiecentrum Groningen Oude Boteringestraat 24 GRONINGEN 
Mr. Mofongo Oude Boteringestraat 26 GRONINGEN 
Marquant Groningen B.V. Oude Boteringestraat 1 GRONINGEN 
Marquant Groningen B.V. Oude Boteringestraat 3 GRONINGEN 
Broodhuis't Opstapje Oude Boteringestraat 4 GRONINGEN 
Imperium Oude Boteringestraat 5 GRONINGEN 
Tafelgoud Huishoudelijk Artikelen Oude Boteringestraat 7 GRONINGEN 
Pho Saigon Oude Boteringestraat 8 GRONINGEN 
Restaurant-lunchcafé land van Kokanje Oude Boteringestraat 9 GRONINGEN 
Kruidenier Wolters Delicatessen en meer Oude Boteringestraat 10 GRONINGEN 
Kunst & Vliegwerk Boekhandel Oude Kijk in 't Jatstraat 10 GRONINGEN 
De Soepwinkel Oude Kijk in 't Jatstraat 12 GRONINGEN 
Tenzin Kapsalon Oude Kijk in 't Jatstraat 16 GRONINGEN 
Simon Levelt Café Groningen Oude Kijk in 't Jatstraat 2 GRONINGEN 
Universiteitswinkel Oude Kijk in 't Jatstraat 19 GRONINGEN 
Hoftbar Oude Kijk in 't Jatstraat 20 GRONINGEN 
Kilroy Travels Oude Kijk in 't Jatstraat 21 GRONINGEN 
Stadsbakker Meijer Oude Kijk in 't Jatstraat 22 GRONINGEN 
l-Scream Oude Kijk in 't Jatstraat 23A GRONINGEN 
PS! Oude Kijk in 't Jatstraat 24 GRONINGEN 
No.25 Oude Kijk in 't Jatstraat 25 GRONINGEN 
Kapsalon Jottem Oude Kijk in 't Jatstraat 25 1 GRONINGEN 
Kraalienka Oude Kijk in 't Jatstraat 3 GRONINGEN 
April Dameskleding Oude Kijk in 't Jatstraat 3 GRONINGEN 
RU, Rechtstheorie (Rechten) Oude Kijk in 't Jatstraat 5 GRONINGEN 
Kastanje Wonen Oude Kijk in 't Jatstraat 8 GRONINGEN 
Zheng Stoeldraaierstraat 11 GRONINGEN 
Croissanterie Pigalle Stoeldraaierstraat 17 GRONINGEN 
ART Groningen Stoeldraaierstraat 21 GRONINGEN 
Atelier rare toggery Stoeldraaierstraat 19 GRONINGEN 



Wereldwinkel Groningen Stoeldraaierstraat 27 GRONINGEN 
De Pastafabriek Stoeldraaierstraat 25 GRONINGEN 
De Schatkamer Juweliers B.V. Stoeldraaierstraat 3 GRONINGEN 
Flokstra Stoeldraaierstraat 35 GRONINGEN 
De Groningse Kinderboekhandel Stoeldraaierstraat 42 GRONINGEN 
Tres Bien B.V. Stoeldraaierstraat 44 GRONINGEN 
La Ligna (Groningen) Stoeldraaierstraat 46 GRONINGEN 
America Today Stoeldraaierstraat 48 GRONINGEN 
NOVO Konditorei Bakkerij Stoeldraaierstraat 52 GRONINGEN 
Leads Jeans & Fashion Stoeldraaierstraat 54 GRONINGEN 
La Officina Stoeldraaierstraat 56 GRONINGEN 
Palazzo Conceptstore B.V. Stoeldraaierstraat 56 GRONINGEN 
l-scream Stoeldraaierstraat 64 GRONINGEN 
Brandfield Stoeldraaierstraat 70 GRONINGEN 
Schuurman Schoenen Vismarkt 41 GRONINGEN 
Restaurant Goudkantoor Waagplein 1 GRONINGEN 
Per Lui Waagstraat 2 GRONINGEN 
Burger King Waagstraat 3 GRONINGEN 
YK Shoes Groningen B.V. Waagstraat 4 GRONINGEN 
T-Mobile-shop Waagstraat 6 GRONINGEN 
Vodafone Waagstraat 7 GRONINGEN 
Art EXPO Zwanestraat 1 1 GRONINGEN 
Weekday Waagstraat 8 GRONINGEN 
Simon Levelt Koffie & Thee Zwanestraat 38 GRONINGEN 
Palazzo Zwanestraat 41 GRONINGEN 
GAASTRA Zwanestraat 45 GRONINGEN 
Stijl Company Zwanestraat 47 GRONINGEN 
Huis de beurs groningen A kerkhof 4 GRONINGEN 
Poolcentrum A kerkhof 4a GRONINGEN 



Bijlage 3 
naam bedrijf gesloten zijde adres 
Vindicat deuren oostzijde Grote Markt 27 Groningen 
Informatiecentrum deuren noordzijde Grote Markt Groningen 
Boekhandel van der Velde deuren zuidzijde Grote Markt 54-55 Groningen 
Newscafe deuren noordzijde Waagplein 5 Groningen 


