
 
 

 

 
 

 

NOODVERORDENING 
 
 
 
DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE RENKUM; 
 

 
Overwegende dat, 
 

• op donderdag 26 augustus 2021 om 19:00 uur in het stadion Gelredome te Arnhem een 

voetbalwedstrijd wordt gespeeld tussen Vitesse en Anderlecht; 
 

• er aanwijzingen zijn dat deze wedstrijd diverse openbare orde en veiligheidsrisico’s met 

zich meebrengt; 
 

• de UEFA  heeft besloten dat de wedstrijd zonder uitpubliek wordt gespeeld. Daarnaast 
gelden maatregelen om ge gevolgen van de Covid-pandemie in te dammen; 

 
• de politie informatie heeft gedeeld in de lokale Driehoek over de risico’s van de aanstaande 

wedstrijd, te weten: 

 
- de harde kern supporters van Anderlecht rondom de wedstrijd van donderdag 26 augustus 

2021 de confrontatie met de supporters van Vitesse op willen zoeken; 
 

- deze supporters van Anderlecht eerder in verband zijn gebracht met geweld en aangeven 
ook nu te willen gaan vechten; 

 
- supporters van Ajax gelieerd zijn aan Anderlecht en de harde kern supporters van Ajax ook 

om dezelfde redenen naar de omgeving van Arnhem afreizen om de supporters van 
Anderlecht te ondersteunen bij het gevecht; 
 

- de harde kern supporters van Arnhem het gevecht willen aangaan en hebben uitgesproken 
om ‘’hun stad te willen verdedigen’’; 

 
- de harde kern supporters van RFC Liège hebben aangegeven ondersteuning te bieden aan 

de supporters van Vitesse tijdens het gevecht; 
 

- beide supportersgroepen contact met elkaar hebben gehad om het gevecht daadwerkelijk 
te realiseren; 
 

- beide supportersgroepen aangeven ieder met ongeveer 80 personen te gaan vechten; 
 

- de gemeente Arnhem een noodverordening heeft afgekondigd van woensdag 25 augustus 

vanaf 17:00 tot en met vrijdag 26 augustus 23:59; 
 

- de politie aanwijzingen heeft dat de supportersgroepen op de hoogte zijn van de 

noodverordening en eventueel hebben afgesproken om naar omliggende gemeenten van 
Arnhem uit te wijken; 
 

- de gemeente Renkum tegen Arnhem aanligt en daarom een interessante optie kan zijn 
voor de supportsgroepen om te gaan vechten; 
 

- 60 Anderlecht supporters bij hotel De Bilderberg in Oosterbeek zijn samengekomen; 

 
• er vanwege bovenstaande informatie gerede vrees bestaat voor ernstige verstoringen van 

de openbare orde en veiligheid in de gemeente Renkum, bestaande uit onder andere 



 
 

 

vernielingen en confrontaties tussen supporters onderling of tussen supporters en de 
politie; 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

• gezien bovenstaande er sprake is van een zeer ernstige situatie, waartegen met hoogste 
prioriteit moet worden opgetreden in het belang van de openbare orde; 
 

• de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en daarbij 
over een beoordelingsruimte beschikt om vanuit haar verantwoordelijkheid voor de 

openbare orde te beslissen welke maatregelen moeten worden getroffen; 
 

• de reguliere beschikbare juridische instrumenten, waaronder de Algemene Plaatselijke 
Verordening voor Renkum en de Gemeentewet, ontoereikend zijn om bedoelde (ernstige 
vrees voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen of 
tegen te gaan; 
 

• zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde risico’s, omstandigheden voordoen als 
bedoeld in artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet. Wanneer een omstandigheid als 
bedoeld in artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet zich voordoet, kan de burgemeester 
gelet op artikel 176, eerste lid van de Gemeentewet algemeen verbindende voorschriften 
geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn; 
 

• het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van 

gevaar deze noodverordening vast te stellen. 
 
Gelet op artikel 176, eerste lid van de Gemeentewet; 
 
 
BESLUIT; 

de volgende noodverordening vast te stellen: Noodverordening Renkum Vitesse-Anderlecht 2021. 
 
 
Artikel 1 Aangewezen gebied 
Deze noodverordening  is van toepassing in de gehele gemeente Renkum, zoals weergegeven op 
de kaart in bijlage 1 behorend bij deze noodverordening. 
 

Artikel 2 Verbod 
1. Het is verboden voor alle personen die kennelijk supporter zijn van welke voetbalclub dan 

ook en die door bijvoorbeeld kleding, gedragingen, uitrusting of anderszins kenbaar maken 
dat zij behoren tot een supportersgroep of waarvan uit andere informatie duidelijk is dat zij 

behoren tot een supportersgroep, zich op een openbare plaats dan wel een voor het 
publiek toegankelijke plaats in het aangewezen gebied, zoals aangegeven op de kaart in 

bijlage 1, te begeven of daar te verblijven. 
2. De in het eerste lid van dit artikel aangeduide personen zijn binnen het grondgebied van de 

gemeente Renkum verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van de politie zich 
terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in een door de ambtenaar 
aangegeven richting te begeven. 

 
Artikel 3 Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere (brandbare) stoffen 

Het is een ieder verboden om op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke 
plaats in het aangewezen gebied, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1, een object of 
voorwerp bij zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt in ieder 



 
 

 

geval verstaan: bewerkt of samengesteld vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, 
stokken, kettingen en brandbare stoffen. 
 

Artikel 4 Verbod op gezichtsbedekkende kleding 
Het is een ieder verboden om op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke 
plaats in het aangewezen gebied in bijlage 1 kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, dan 
wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de Tijdelijke wet 
maatregelen Covid-19. 
 

 
Artikel  5 Slotbepalingen 

1. Deze noodverordening treedt direct in werking na bekendmaking op de website van de 
gemeente Renkum en geldt tot en met donderdag 26 augustus 2021 23:59 uur.  

2. Deze noodverordening kan worden aangehaald als: Noodverordening Renkum Vitesse-

Anderlecht 2021. 
3. Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 van het Wetboek van 

Strafrecht een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie 
maanden of een geldboete van de tweede categorie (€4.350,-). 

 
 
 
 
Aldus besloten op 26 augustus 2021 te 20.45 uur, 

 
 
 
BURGEMEESTER VAN RENKUM, 
 

 
 
 
 
M.J.P. (Mark) Sandmann 
Loco-burgemeester  

 

 

Bijlage 1: het aangewezen gebied, zoals aangeduid in artikel 1 van deze noodverordening 


