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(LTA) Raad LTA nee: S Niet op LTA 

Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

1. de burgemeester de bevoegdheid te geven van 1 april tot 1 mei 2018 een veiligheidsrisicogebied 
aan te wijzen en hiertoe de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening 
Groningen vast te stellen; 
het besluit bekend te maken middels overheid.nl en een dag na bekendmaking in werking te laten 
treden. 

Samenvatting 

De koninklijke familie komt dit jaar Koningsdag vieren in Groningen. We verwachten daarom veel 
bezoekers op deze dag en er zal landelijke aandacht zijn. Door deze omstandigheden kan er een grotere 
aantrekkingskracht zijn voor mensen met verkeerde bedoelingen. Om een goed veiligheidsniveau te 
borgen wordt daarom naar aanvullende juridische instrumenten gekeken. Een van de mogelijke 
instrumenten is preventief foulleren. Dit instrument kan toegepast worden in een gebied dat is 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied . Het voorstel is daarom om in de algemene plaatselijke 
verordening Groningen de (tijdelijke) bevoegdheid op te nemen dat de burgemeester een 
veiligheidsrisicogebied kan aanwijzen. 

B&W-besluit d.d.: 13 februari 2018 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

De koninklijke familie komt met Koningsdag op bezoek in Groningen. Omdat we dan veel publiek 
verwachten en er landelijke aandacht zal zijn, kan er een grotere aantrekkingskracht zijn voor mensen met 
verkeerde bedoelingen. Om een goed veiligheidsniveau te borgen kijken we naar mogelijk aanvullende 
juridische instrumenten. Een van de instrumenten is het preventief foulleren. Preventief foulleren kan in een 
gebied dat is aangewezen door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied. In dit gebied kan dan door de 
Officier van Justitie een bevel worden gegeven om preventief te fouilleren. 

Kader 

151b Gemeentewet 

Argumenten en afwegingen 

De koninklijke familie komt met Koningsdag op bezoek in Groningen. We verwachten dan veel (extra) 
publiek. Daarnaast zal er landelijke aandacht, waaronder live-uitzendingen, zijn. Evenementen met veel 
publiek en met landelijke aandacht kan voor mensen met verkeerde bedoelingen een grote 
aantrekkingskracht hebben. 
Om een extra mogelijkheid te hebben om vroegtijdig wapens te ontdekken en openbare orde verstoring te 
voorkomen is een aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied een aanvullend instrument. De Officier van 
Justitie kan dan een bevel geven tot preventief fouilleren. 
Middels dit voorstel wordt gevraagd om de burgemeester de tijdelijke bevoegdheid te geven om voor 
Koningsdag een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. De burgemeester kan dan enkele weken voor 
Koningsdag, op basis van de dan bekende informatie, een afweging maken of een gebied daadwerkelijk 
moet worden aangewezen. De burgemeester doet dit in overleg met politie en openbaar ministerie. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

N.v.t. 

Financiële consequenties 

N.v.t. 

Overige consequenties 

N.v.t. 

Vervolg 

Enkele weken voor Koningsdag zal de burgemeester, in overleg met politie en openbaar ministerie, 
afwegen op basis van de dan bekende informatie, of een veiligheidsrisicogebied zal worden aangewezen. 

Lange Termijn Agenda 

N.v.t. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 

Afgehandeld en naar 
archief 

Paraaf Datum 



DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d 

gelet op artikel 151b van de Gemeentewet; 

BESLUIT: 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 

Artikel I Wijziging verordening 

Oud Nieuw 
Artikel 2:2b Veil iqheidsriscioqebied 
De burgemeester is bevoegd met ingang van 
1 oktober 2013 voor de duur van één jaar 
overeenkomstig artikel 151b van de 

Artikel 2:2b Veil iqheidsriscioqebied 
De burgemeester is bevoegd met ingang van 
1 april 2018 tot 1 mei 2018 overeenkomstig 
artikel 151b van de Gemeentewet bij 

Gemeentewet bij verstoring van de openbare 
orde door de aanwezigheid van wapens, dan 
wel bij ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan, een gebied, met inbegrip van de 
daarin gelegen voor het publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven, aan te 
wijzen als vei l igheidsrisicogebied. 

verstoring van de openbare orde door de 
aanwezigheid van wapens, dan wel bij 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een 
gebied, met inbegrip van de daarin gelegen 
voor het publiek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven, aan te wijzen als 
vei l igheidsrisicogebied. 

Artikel II Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 

De voorzitter. de griff ier. 


