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HOUDENDE VOORSCHRIFTEN TER VOORKOMING VAN ERNSTIGE 
WANORDELIJKHEDEN EN VERSTORINGEN VAN DE OPENBARE ORDE EN 
VEILIGHEID DE BURGEMEESTER VAN SMALLINGERLAND,  
 
 
De burgemeester van Smallingerland, overwegende:  
 

- dat er in de afgelopen dagen ernstige ongeregeldheden hebben plaatsgevonden in 
een aantal steden in Nederland, o.a. in verband met de genomen Covid-19 
maatregelen zoals de avondklok;  
 

- dat er vandaag blijkens de bij hem binnengekomen informatie van de politie, veel 
informatie wordt verspreid via sociale media waarbij oproepen worden gedaan om 
vanavond, ook op tijdstippen na het ingaan van de avondklok, op verschillende 
locaties, waaronder locaties in of rond de binnenstad, in Drachten te verzamelen;  

 
- dat gezien de inhoud van de oproepen, de vrees bestaat dat deze oproepen mede tot 

doel hebben groepen mensen bijeen te brengen om onder andere de confrontatie 
met de politie aan te gaan, vernielingen te plegen en winkels te plunderen;  
 

- dat derhalve geconcludeerd moet worden dat er een ernstige vrees bestaat voor het 
ontstaan van ernstige wanordelijkheden in de gemeente Smallingerland; 

 
- dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat, gezien ook de recente 

gebeurtenissen rond openbare orde verstoringen elders in het land, dit gevaar niet 
met reguliere middelen het hoofd kan worden geboden, en de toepassing van 
normale bevoegdheden ontoereikend is om de noodzakelijke maatregelen te treffen 
en de situatie het hoofd te kunnen bieden;  
 

- dat het ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar 
noodzakelijk is de hieronder genoemde voorschriften vast te stellen.  

 
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,  

 
B E S L U I T  
 
de volgende noodverordening vast te stellen:  

 
Artikel 1 – Aangewezen gebied en tijdstip 
1. De voorschriften in deze verordening zijn van toepassing op het gebied, zoals 

aangegeven op de kaart in bijlage 1 en gelden dagelijks van 18:00 uur tot 6:00 uur in de 
ochtend daarop volgend. 

2. De voorschriften in deze verordening zijn van toepassing op het gebied, zoals 
aangegeven op de kaart in bijlage 1 en geldt specifiek op woensdag 27 januari 2021 van 
16:00 uur tot 6:00 uur in de ochtend daarop volgend. 



 
 
 

   

3. In deze verordening wordt onder openbare plaats verstaan: een plaats die krachtens 
bestemming of vast gebruik openstaat voor publiek, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet 
openbare manifestaties. 

 
Artikel 2 – Gebiedsverbod  

 
Het is eenieder die zich door voertuig(en), kleding, uitrusting, meegevoerde voorwerpen of 
gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan groepsactiviteiten met de 
kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren, verboden aanwezig te zijn op een 
openbare plaats in het aangewezen gebied en gedurende de tijdstippen, zoals aangegeven 
in artikel 1 van deze verordening.   
 
Artikel 3 – Verboden voorwerpen en brandbare stoffen 
 
1. Onverminderd artikel 2:1B van de Algemene plaatselijke verordening Smallingerland 

2013 en de wet Wapens en Munitie is het een ieder, voor zover niet rechtstreeks 
betrokken bij de hulpverlening, verboden op een openbare plaats in het aangewezen 
gebied en gedurende de tijdstippen, zoals aangegeven in artikel 1 van deze verordening,  
voorwerpen bij zich te hebben waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze 
gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde.  

2. Onder de voorwerpen zoals bedoeld in het vorige lid, wordt in ieder geval verstaan: 
a. messen; 
b. ijzeren staven; 
c. fietsslot en motorslot kettingen; 
d. stokken;  
e. (honkbal)knuppels; 
f. stenen; 
g. brandbare en brandversnellende middelen, zoals (was)benzine, ethanol of 

petroleum; 
h. bivakmutsen en 
i. vermommingen, waaronder maskers. 

 
Artikel 4 – Vuurwerkverbod 
 
1. Het is eenieder verboden om op een openbare plaats in het aangewezen gebied en 

gedurende de tijdstippen, zoals aangegeven in artikel 1 van deze verordening, vuurwerk 
bij zich te hebben. 

2. Onder vuurwerk wordt verstaan: consumentenvuurwerk (met uitzondering van vuurwerk 
in categorie F1) en professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid van het 
Vuurwerkbesluit.  
 

Artikel 5 – Verbod gezichtsbedekkende kleding 
 
1. Het is eenieder voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden om 

op een openbare plaats in het aangewezen gebied, zoals aangegeven in artikel 1 van 
deze verordening, kleding of andere voorwerpen te dragen die het gezicht geheel bedekt, 
dan wel onherkenbaar maakt, met uitzondering van een mondkapje zoals bedoeld in de 
Tijdelijke wet regeling maatregelen Covid-19. 

2. Onder gezichtsbedekkende kleding of onherkenbaar makende kleding of voorwerpen, 
wordt in ieder geval verstaan: het dragen van capuchons, bivakmutsen en maskers.  

 
Artikel 6 – Aanwijzingen 

 
Alle aanwijzingen, gegeven door de politie of gemeentelijke handhavers, ter handhaving van 
deze verordening dienen terstond en stipt te worden nagekomen. 



 
 
 

   

 
Artikel 7 – Straf  

 
Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 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,-).  

 
Artikel 8 - Inwerkingtreding  

 
Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Smallingerland en 
treedt in werking op 27 januari 2021 om 16.00 uur. 
 
Artikel 9 – Geldingsduur  
 
Deze verordening duurt tot dinsdag 2 februari 2021 om 06:00 uur.  

 
Aldus vastgesteld, 

 
Drachten, 27 januari 2021, 15.30 uur.  
  
 
 

 
De burgemeester van Smallingerland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Rijpstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

BIJLAGE 1  
 
Drachten 
 

 
 
 
 
 
 

 


