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Aan de raad, 
Bijgaand vindt u, onder verwijzing van het derde lid van artikel 176 van de Gemeentewet, bet 
voorstel tot bekrachtiging van de Verordening bezoek Koninklijk Paar. 

(Publieks-)samenvatting 

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima brengen op 28 mei 2013 een bezoek aan de 
gemeente Groningen. In verband met de aanwezigheid van het Koninklijk Paar zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen nodig. Er wordt een groot aantal bezoekers verwacht. Daarom is het 
noodzakelijk dat er tijdelijke maatregelen worden genomen 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 de 
geslotenverklaring van een deel van de binnenstad voor autoverkeer. In een daarbinnen 
gelegen kleiner gebied is ook het (brom)fietsverkeer niet toegestaan. De maatregelen 
gelden op 28 mei 2013, van 07.00 uur tot 11.00 uur. 

Inlelding 

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima brengen op 28 mei 2013 een bezoek aan de 
gemeente Groningen. In verband met de aanwezigheid van het Koninklijk Paar zijn er extra 
veiligheidsmaatregelen nodig. Er wordt een groot aantal bezoekers verwacht. Daarom is het 
noodzakelijk dat er tijdelijke maatregelen worden genomen die met gebruikmaking van de 
bestaande wetgeving niet kurmen 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 verantwoordelijkheid. 
Gelet op de aard en de ernst van de genoemde belangen en risico's doet zich een omstandigheid 
voor als bedoeld in artikel 175 van de Gemeentewet en dienen algemeen verbindende 
voorschrifiten te worden gegeven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van 
gevaar nodig zijn. Dit vraagt om extra (veiligheids)maatregelen in de vorm van een 
noodverordening, genaamd Verordening bezoek Koninklijk Paar. 
Gelet op het voorgaande heeft de burgemeester met inachtneming van artikel 176 van de 
Gemeentewet op 14 mei 2013 de Verordening bezoek Koninklijk Paar vastgesteld. Deze 
verordening treft u bijgaand aan. 

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

Beoogd resultaat 

Een veilig verloop van het bezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. 

Kader 

Artikel 176 van de Gemeentewet. 

Argumenten/afweglngen 

Op grond van artikel 176, derde lid, van de Gemeentewet dient de verordening door de raad te 
worden bekrachtigd. Een daartoe strelckend voorstel treft u hierbij aan. 
De noodverordening vervalt indien deze niet door de raad in zijn eerstvolgende vergadering 
wordt bekrachtigd. 
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Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De verordening is tot stand gekomen in afstemming met de politic. 
De verordening wordt donderdag 23 mei 2013 bekendgemaakt en treedt de dag daama in werking. 
Bewoners en ondememers in de binnenstad zijn schriftelijk geinformeerd. 

Financiele consequenties 

Niet van toepassing. 

Realisering en evaluatie 

Niet van toepassing. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

L.^l, 
de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
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VERORDENING BEZOEK KONINKLIJK PAAR 

Gemeente Groningen, 28 mei 2013 

BD13.3687494 

De Burgemeester van de gemeente Groningen; 

Overwegende dat: 

i^ronHngen 

TeIe f o o n 

(050) 367 76 03 

Fax 

(050)367 77 51 

- op dinsdag 28 mei 2013, van 09.00 uur - 10.15 uur, Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima een bezoek brengen aan de gemeente 
Groningen; 

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

- er rond het Martinikerkhof en deGroteMarkt een groot aantal bezoekers 
wordt verwacht; 

- dat het noodzakelijk is dat er tijdelijke maatregelen wordt getroffen 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; 

- 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; 

- de burgemeester in dezen een specifieke wettelijke verantwoordelijkheid draagt; 
- 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; 

- dat zich, gelet op de aard en emst 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 offer beperking van gevaar nodig zijn; 

Gelet op 

Artikel 176 van de Gemeentewet, de artikelen 3,11 en 16, lid 2 van de Politiewet en artikel 
443 van het Wetboek van Strafrecht; 

Besluit 

Vast te stellen de navolgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de 
openbare orde en veiligheid en ter beperking van gevaar. 

Dr. J.R Rehwinkel 
B u r g e m e e s t e r 

Pos tadres 

Postbus 20001 
9700 PB Groningen 

Bezoekadres 

Grote Markt 1 
Groningen 

E-m a i l ad res 

burgemeest8r@benw.groningen.nl 

mailto:burgemeest8r@benw.groningen.nl


Artikel 1. Reikwijdte 

1. Deze verordening geldt voor het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Groningen 
zoals dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte, 
plattegrond; 

Artikel 2. Definities. 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Motorvoertuigen: alle voertuigen met een verbrandingsmotor, behalve bromfietsen; 
b. Overige voertuigen: bromfietsen, fietsen, gehandicaptendriewielers, wagens en 
aanverwante voertuigen zonder verbrandingsmotor; 
c. Standplaats: een plaats op of aan de weg, dan wel op een andere - al dan niet met 
enige beperking - voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats, 
teneinde vanuit een verplaatsbare verkoopinrichting goederen te koop aan te bieden of te 
leveren; 
e. 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; 
f. Aanrijroute: route die het Koninklijk Paar zal afleggen in het gebied 
dat is aangegeven als aanrijroute op de, bij deze verordening behorende en als zodanig 
gewaarmerkte, plattegrond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van deze verordening; 
g. Veiligheidsring: de onderverdeling van het grondgebied als bedoeld in artikel 1 in de 
categorieen 1 tot en met 3, waarbinnen bijzondere maatregelen ten behoeve van het 
bewaken en beveiligen van personen en zaken van toepassing zijn; 
h. Accreditatie: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied achter de hekken, 
gelegen binnen veiligheidsring 3. 

Artikel 3. Geslotenverklaring voor voertuigen 

Voor motorvoertuigen geldt het volgende: 

1. Op 28 mei 2013 geldt vanaf 07.00 uur tot 11.00 uur een geslotenverklaring voor alle 
motorvoertuigen voor de volgende openbare wegen: 
Oude Kijk in t'Jatstraat, Zwanestraat, Vismarkt, Haddingestraat tussen Vismarkt en 
Haddingedwarsstraat, Pelsterstraat tussen Vismarkt en Pelsterdwarsstraat, Herestraat, Kleine 
Pelsterstraat, Bruine Ruiterstraat, Oosterstraat, Kleine Peperstraat, Poelestraat, Sint Jansstraat, 
Turfstraat, Kattenhage, Oude Ebbingestraat en Oude Boteringestraat en alle openbare wegen 
die binnen het gebied liggen dat door de genoemde openbare wegen wordt omsloten; 
2. Het is verboden op de in lid 1 genoemde openbare wegen en op de daarin genoemde tijden 
zich in of op een motorvoertuig voort te bewegen, een motorvoertuig te (doen) parkeren of te 
(doen) plaatsen op of aan de openbare weg of op een andere plaats zichtbaar vanaf de 
openbare weg. 
3. Het is verboden een motorvoertuig te (doen) parkeren of te (doen) plaatsen op of aan de 
openbare weg langs de wegen, gelegen in het gebied dat is aangegeven als aanrijroute op de 
bij deze verordening behorende plattegrond. 
5. Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen de met 
toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de nodige bevelen of 
vorderingen geven ter handhaving van de bepalingen in dit artikel. 



6. Rechthebbenden of gebruikers van motorvoertuigen die binnen de aangegeven gebieden, op 
of aan de openbare weg, of op een andere plaats en in de straten gelegen in de 
aanrijroute, zich in of op een motorvoertuig voortbewegen, een motorvoertuig (doen) 
parkeren of (doen) plaatsen, zijn verplicht op bevel of vordering van de met toezicht en 
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, deze voertuigen uit dit gebied te 
verwijderen en verwijderd te houden, totdat van de zijde van de daartoe bevoegde ambtenaren 
van politic, de mededeling is ontvangen dat deze verplichting is opgeheven. 

Voor alle overige voertuigen geldt het volgende: 

7. Voor alle overige voertuigen geldt op 28 mei 2013 van 07:00 uur tot 11:00 uur een 
geslotenverklaring voor alle openbare wegen gelegen in ring 2, te weten: 
Poortje Martinikerkhof, Singelstraat, Kleine Snor, Sint Jansstraat, Poelestraat, Peperstraat, 
Oosterstraat, Papengang, Hoogstraatje, Herestraat, Koude Gat, Vismarkt, Guldenstraat, 
Waagstraat, Zwanestraat, Soephuistraatje, Oude Boteringestraat, Rode Weeshuisstraat, Oude 
Ebbingestraat, Kreupelstraat, Jacobijnerstraat, Martinikerkhof, Sint Walburgstraat, Grote 
Markt. 
8. Het is verboden zich op de in het zevende lid genoemde openbare wegen en op de daarin 
genoemde data en tijdstippen, in een voertuig voort te bewegen, een voertuig te (doen) 
parkeren of te (doen) plaatsen op of aan de openbare weg of op een plaats zichtbaar vanaf 
de openbare weg. 
9. Het is verboden een overig voertuig te (doen) parkeren op of aan de openbare weg langs de 
wegen, gelegen in het gebied dat is aangegeven als aanrijroute op de, bij deze verordening 
behorende, plattegrond 
10. Het is vanaf 27 mei 2013, 22.00 uur, tot 28 mei 2013, 11.00 uur, verboden een overig 
voertuig te plaatsen rond of tegen de gevel van het stadhuis, rond of tegen de gevel van Grote 
Markt 56 of rond of tegen de gevel van Waagplein 4. 
11. Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het achtste en negende lid, kunnen de 
met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de nodige bevelen of 
vorderingen geven ter handhaving van de bepalingen in dit artikel. 
12. Rechthebbenden of gebruikers van overige voertuigen die in het genoemde gebied op of 
aan de openbare weg, of op een andere plaats en in de straten gelegen in de 
aanrijroute, zich in of op een voertuig voortbewegen, een voertuig (doen) parkeren of (doen) 
plaatsen, zijn verplicht op bevel of vordering van de met toezicht en handhaving van deze 
verordening belaste ambtenaren, deze voertuigen uit dit gebied te verwijderen en verwijderd 
te houden, totdat van de zijde van de daartoe bevoegde personen de mededeling is 
ontvangen dat deze verplichting is opgeheven. 

Artikel 3a. Verwijdering motorvoertuigen en overige voertuigen. 

1. Indien in strijd wordt gehandeld met de in artikel 3 opgenomen verbodsbepalingen en de 
bevelen of vorderingen van de met toezicht en handhaving van deze verordening belaste 
ambtenaren niet worden opgevolgd, worden de betreffende motorvoertuigen, of overige 
voertuigen, door de politic of door de gemeente vervrijderd en tijdelijk elders onder toezicht 
geplaatst. 
2. Op de verwijdering en bewaring van de, in het eerste lid genoemde voertuigen, zijn de 
artikelen 3 en 4 van de Wegsleepverordening gemeente Groningen van overeenkomstige 
toepassing. 



Artikel 4. Verboden gedragingen. 

Het is een ieder verboden: 

1. zich binnen het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende plattegrond, 
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; 
2. binnen het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende plattegrond, 
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; 
3. binnen het gebied zoals aangegeven op de, bij deze verordening behorende plattegrond, 
bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen voor handen te hebben, te dragen of te 
gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te bemoeilijken; 
4. racistische, beledigende dan wel aanstootgevende uitingen mee te voeren en/of te roepen; 
5. bij constatering van een overtreding, als bedoeld in dit artikel, kunnen de met toezicht en 
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, daartoe de nodige bevelen of 
vorderingen geven, waaronder in ieder geval het bevel zich te verwijderen uit het gebied zoals 
aangegeven op de bij deze verordening behorende plattegrond; 
6. indien geen medewerking wordt of kan worden verleend aan de in het vijfde lid genoemde 
bevelen of vorderingen, kunnen de in het vijfde lid genoemde ambtenaren, op kosten en risico 
van de bonder van het voorwerp of object, in het nodige voorzien. 

Artikel 5. Luchtruimverbod. 

1. Op 28 mei 2013, gedurende de periode gelegen tussen 07:00 uur en 11:00 uur, geldt een 
geslotenverklaring van het luchtruim boven het gebied dat wordt aangegeven op de bij deze 
verordening behorende plattegrond tot een hoogte van 2000 voet boven het gemiddelde 
zeeniveau. Deze geslotenverklaring geldt niet voor de traumahelikopter. 
2. Het is verboden om zich in de periode, genoemd in het eerste lid, in het luchtruimgebied, 
zoals omschreven in het eerste lid, te bevinden. 

Artikel 6. Verboden toegang in gebied 3. 

1. Vanaf 28 mei 2013 om 07.00 uur tot 28 mei 2013 om 11.00 uur is het verboden zich te 
begeven in het afgehekte gebied dat gelegen is binnen het gebied dat op de plattegrond als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, is aangeduid als gebied 3; 
2. Het eerste lid is op 28 mei 2013, vanaf 07:00 uur, niet van toepassing op personen die 
beschikken over een geldige accreditatie in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. 
3. Het eerste lid is voorts niet van toepassing op het Koningspaar, de Koninklijke 
dienst, de Rijksvoorlichtingsdienst, de commissaris van de Koning in Groningen, de 
burgemeester en ambtenaren die zijn belast met de bewaking en beveiliging van personen en 
objecten die zich binnen gebied als bedoeld in lid 1 bevinden. 
4. Bij constatering van een overtreding als bedoeld in het eerste lid, kunnen de met toezicht en 
handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de nodige bevelen of vorderingen 
geven, waaronder in ieder geval het bevel zich te verwijderen uit gebied, genoemd in het 
eerste lid. 
5. Een ieder is verplicht zich op eerste bevel of vordering van ambtenaren, belast met toezicht 
en handhaving van deze verordening, te verwijderen uit het gebied, genoemd in het eerste lid. 



6. Artikel 6, eerste en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op personen die 
beschikken over een accreditatie. 
7. Dit artikel is niet van toepassing in geval van spoedeisende hulpverlening of bij 
calamiteiten. 

Artikel 7. Accreditatie. 

1. Accreditatie als bedoeld in artikel 7, tweede lid, wordt verleend door of namens de 
burgemeester en is slechts geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. 
2. De burgemeester verleent geen accreditatie aan een persoon, voordat de politic daarvoor 
toestemming heeft verleend. 
3. De politic screent de personen waarvan de burgemeester het voomemen heeft dezen een 
accreditatie te verlenen. 
4. Toestemming, als bedoeld in het tweede lid, wordt door de politic geweigerd indien het 
screeningsonderzoek daartoe aanleiding geeft. 
5. Ambtenaren van politie die zijn belast met het bewaken en beveiligen van personen en 
objecten binnen gebied 4 zijn van rechtswege geaccrediteerd. 
6. 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. 
7. Het bepaalde in het zesde lid, met betrekking tot het legitimatiebewijs, is niet van 
toepassing op kinderen tot 12 jaar. 
8. Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 13 jaar die niet beschikken over een eigen 
legitimatiebewijs, dienen, indien toegang wordt verleend tot gebied 3 te worden begeleid 
door een ouder, voogd, verzorger of een anderszins aangewezen persoon die voldoet aan het 
gestelde in artikel 6, tweede lid, aan de hand waarvan de identiteit van het kind kan worden 
vastgesteld. 

Artikel 8. Vent- en Standplaatsverbod. 

1. Op 28 mei 2013 geldt, gedurende de periode, gelegen tussen 07.00 uur en 11.00 uur een 
ventverbod en een verbod tot het innemen van een standplaats in gebied 3, zoals aangegeven 
op de bij deze verordening behorende plattegrond. 
2. Het is verboden om de in het eerste lid genoemde periode, in de in het eerste lid genoemde 
gebied te venten en/of een standplaats in te nemen. 

Artikel 9. Binnentreden. 

1. De met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren zijn bevoegd, in 
verband met de handhaving van het bepaalde in deze verordening, al dan niet afgesloten 
terreinen, ruimten en gebouwen, alsmede woningen, binnen te treden hetgeen geschiedt met 
inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden (Wet van 22 jimi 1994, Stb.572). 
2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid kan tevens worden uitgeoefend ter uitvoering 
van een last, als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, derde lid, van de 
Wet Wapens en Mimitie (Wet van 11 juli 1997, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2006, 236) doch 
slechts door de in die wet bevoegd verklaarde ambtenaren. 
3. Het is de eigenaar of gebruiker van het, al dan niet, afgesloten terrein, ruimte, gebouw of 
woning, verboden om in verband met de handhaving van het bepaalde in deze verordening, 
de met toezicht en handhaving van deze verordening belaste ambtenaren, de toegang te 
beletten of te belemmeren. 



Artikel 10. Ontheffmg. 

Door of namens de burgemeester kan ontheffmg worden verleend van de verboden in 
deze verordening, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 6 en 7. 

Artikel 11. Bevoegdheden. 

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 12. Inwerkingtreding en intrekking. 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
2. Deze verordening wordt ingetrokken op 28 mei 2013 om 11.00 uiu: of zodra de 
burgemeester van oordeel is, dat zij niet langer noodzakelijk is. 
3. Deze verordening wordt openbaar bekend gemaakt 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 en 
zijn te verkrijgen op het Gemeentelijk Informatiecentrum. 
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 13. Slotbepaling. 

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bezoek Koninklijk Paar, 
Groningen, 2013. 

en, 14 mei 2013 

d \ j y . (Peter) Rehwinkel, 
burgemeester van Groningen 



Festiviteiten 28 mei 2013, Groningen 
TotealiPubieketekeniiHi 
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M-M-Stt 

Definitief 
hiftaMwK 



Bekrachtigd door de gemeenteraad van Groningen ex. artikel 176, 3e lid, Gemeentewet in 
zijn vergadering .... mei 2013. 

Groningen,.... mei 2013, 

De voorzitter, De griffier, 


