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Datum

27 november 2021

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZWOLLE
Gelet op artikel 175 Gemeentewet, gehoord de beraadslagingen van de lokale
driehoek, van 25 en 26 november 2021 en gelet op informatie van de politie d.d.
25 en 26 november 2021;
Overwegende
-

-

-

-

dat op zaterdag 27 november 2021 om 20.00 uur te Zwolle een
voetbalwedstrijd zal worden gespeeld tussen PEC Zwolle en RKC;
dat op grond van de huidige maatregelen, die zien op het tegengaan van
verspreiding van het Covid-19 virus, er geen toeschouwers aanwezig
mogen zijn bij sportwedstrijden;
dat op diverse sociale media, waaronder de facebookpagina’s van o.a.
supportersgroepering vak_noord_Zwolle, FEU en PEC.nu, supporters
worden opgeroepen om zich op 27 november a.s. omstreeks 19.45 uur te
verzamelen bij het supportershome, welke is gesitueerd in het MAC3PARK
stadion aan het Stadionplein te Zwolle;
dat ook op andere sociale media deze oproep geplaatst en gedeeld wordt;
dat door genoemde oproep op de sociale media het de verwachting is dat er
een groot aantal PEC Zwolle supporters rondom het stadion van PEC
Zwolle zullen zijn;
dat uit de beschikbare informatie tevens blijkt dat er zich onder deze
supporters risico-/harde kern supporters bevinden;
dat de politie informatie heeft dat -een deel- van de PEC Zwolle supporters
tevens een poging willen doen het stadion binnen te komen, dat er mogelijk
gezicht bedekkende kleding gedragen zal worden en er zwaar vuurwerk zal
worden meegenomen;
dat dezelfde informatie bekend is bij PEC Zwolle en deze hun interne
beveiligingsniveau ook opschalen op het niveau van een uitverkocht
stadion;
dat er vanwege de aanwezigheid van personen al dan niet met gezicht
bedekkende kleding en al dan niet af te steken vuurwerk op de
verzamellocatie(s), gerede vrees bestaat voor ernstige verstoringen van de
openbare orde en de veiligheid in de gemeente Zwolle, bestaande uit o.a.
vernielingen, confrontaties tussen supporters onderling of tussen supporters
en de politie;
dat deze gerede vrees wordt versterkt door de incidenten die hebben
plaatsgevonden sinds de start van dit voetbalseizoen gepleegd door een
deel van de supportersgroep van PEC Zwolle bij onder andere de
uitwedstrijden in Deventer, Utrecht, Eindhoven en Alkmaar en de
thuiswedstrijden tegen Vitesse en Cambuur;
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dat deze gewelddadige confrontaties een ernstige verstoring van de
openbare orde kunnen veroorzaken waarbij geweld tegen de politie niet
wordt geschuwd;
dat er een reële dreiging is dat personen in groepsverband in strijd zullen
handelen met de huidige maatregelen, die zien op het tegengaan van het
verspreiden van het Covid-19 virus, en hier handhavend tegen opgetreden
dient te worden;
dat voorkomen moet worden dat mogelijke wanordelijkheden als gevolg van
genoemde samenkomsten zullen plaatsvinden in de gemeente Zwolle;
dat de reguliere beschikbare middelen tekortschieten om de hierboven
bedoelde gevreesde verstoringen van de openbare orde het hoofd te
bieden;
dat minder ingrijpende juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn
om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de
openbare orde te voorkomen;
dat een ordelijk en veilig verblijf in het gebied, zoals weergegeven op
bijgevoegde kaart en de veiligheid van de burgers en omstanders te allen
tijde gewaarborgd moet blijven en vernielingen aan -en geweld tegen(on)roerende goederen moet worden tegengegaan;
dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde;

Beveelt
Al degenen die kennelijk behoren tot de supportersaanhang van PEC Zwolle en
dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, gedragingen, meegedragen
voorwerpen of stoffen of anderszins kenbaar maken, dan wel door de politie als
zodanig zijn herkend, alsmede andere personen die op een of andere wijze de
openbare orde verstoren of dreigen te verstoren al dan niet met meegevoerde
voorwerpen of stoffen,
1. zich op eerste aanzegging van de politie te verwijderen en verwijderd te
houden uit het deel van Zwolle, zoals weergegeven op bijgevoegde
kaart (bijlage 1) -dat wordt begrensd door de buitenste ring van de
volgende wegen en paden, Ceintuurbaan, Boerendanserdijk,
Westerveldse Aa-pad en de Dokter van Heeswegen zich te begeven in een door de politie aangegeven richting of locatie,
al dan niet met medeneming van voertuigen, voorwerpen, stoffen en
goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de
veiligheid;
2. alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de
openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter
beperking van gevaar, terstond en stipt op te volgen;

2/4

4

veilig

Datum

27 november 2021

3. middelen, die ingezet kunnen worden om verzet te plegen of weerstand
te bieden, zoals stokken, fakkels en vuurwerk, bij eerste aanzegging af
te geven aan de politie;
4. in het gebied identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van
bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen, met uitzondering van
mondmaskers, met dien verstande dat de politie kan vragen het
mondmasker af te doen ten behoeve van identificatie op grond van
artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, juncto artikel 8 van de
Politiewet.
Dit besluit treedt in werking op 27 november 2021 zodra het (mondeling)
bekend wordt gemaakt en geldt tot het doel van dit noodbevel is bereikt, met
dien verstande dat het bevel in ieder geval eindigt op 28 november 2021 om
05.00 uur. Het besluit zal bekend worden gemaakt op locatie en via de media
(o.a. omroep via politie, website van de gemeente Zwolle en de sociale media
kanalen)
Zwolle, 27 november 2021

De burgemeester van Zwolle
P.H. Snijders
De politie is belast met het toezicht op naleving van dit bevel

Gevolg bij overtreding
Het niet naleven van dit bevel is strafbaar volgens artikel 184 Wetboek van
strafrecht.
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na datum van dit
besluit bezwaar maken bij de burgemeester van Zwolle, postbus 10007, 8000
GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en
adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van
het bezwaar moet bevatten.
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met
betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.
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Bijlage 1

Het gebied zoals is bedoeld in onderdeel I van het Noodbevel
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