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Noodverordening weren voetbalsupporters

Geachte raadsleden,
Vanavond, donderdag 26 augustus, heb ik in overleg met de politie en het openbaar ministerie een
noodverordening afgekondigd voor de gehele gemeente Renkum. Dat doen we vanwege de
ernstige vrees voor een 'oproerige beweging' en/of ernstige wanordelijkheden, door de dreigende
confrontatie van rivaliserende supportersgroepen vanwege de wedstrijd Vitesse-Anderlecht. De
noodverordening zal gelden vanaf vandaag 20:30 uur tot vanavond 23:59 uur.
Een belangrijke aanleiding voor deze maatregel, is de aanwezigheid van een groep van zo’n 60
Anderlecht-supporters in Oosterbeek, nabij het Bilderberg-hotel. De ME is ter plaatse gegaan, maar
heeft daar niets aangetroffen. In Wolfheze is ook kort gezocht naar de supportersgroep, maar ook
daar zonder resultaat.
Gisteravond kondigde de (loco)burgemeester van Arnhem een noodverordening voor de gehele
stad Arnhem. Er waren aanwijzingen dat de supportersgroepen uit zouden wijken naar een
omliggende gemeente. De burgemeester van Ede heeft vanmiddag ook een noodverordening
afgekondigd, omdat er aanwijzingen waren dat het 'gevecht' in Ede zou plaatsvinden.
Gelet op de aard, ernst en omvang van die risico's is een noodverordening in het belang van de
handhaving van de openbare orde en het weren van rivaliserende supportersgroepen. De
noodverordening geeft de politie bijvoorbeeld mogelijkheden om bij de invalswegen van de stad te
controleren en voertuigen (met rivaliserende supporters) te beletten de gemeente binnen te gaan.
Bij direct dreigend geweld heeft de politie ook andere mogelijkheden voor interventie, zoals
bijvoorbeeld de inzet van de Mobiele Eenheid.
Al deze preventieve maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat de inwoners van Renkum worden
blootgesteld aan (het risico op) geweld. De aanloop naar, het verloop en de afloop van de wedstrijd
zijn en worden door politie en gemeente nauwlettend in de gaten gehouden. De noodverordening
en de bijbehorende kaart zijn als bijlagen toegevoegd aan deze raadsbrief en worden gepubliceerd
op www.overheid.nl.
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Gemeente Renkum

Een noodverordening dient te worden bekrachtigd door de gemeenteraad in de eerstvolgende
vergadering.
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

M.J.P. (Mark) Sandmann
Locoburgemeester
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