
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:
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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
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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;
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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
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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.
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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

Deze verordening kan worden aangehaald als Koningsdagverordening 
2018

Peter den Oudsten, 

burgemeester van Groningen

http://www.overheid.nl/

