
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN URK 

De burgemeester van de gemeente Urk; 

Overwegende: 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

het feit dat vuurwerk, waaronder illegaal vuurwerk, op zaterdag 23 januari 2021 en tijdens 
eerdere ongeregeldheden in november en december is gebruikt als wapen, waaronder 
tegen de politie als de brandweer; 
het gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk ertoe heeft geleid dat hulpverleners hun werk 
niet (voldoende) hebben kunnen uitvoeren; 
het gebruik van vuurwerk heeft geleid tot schade aan eigendommen; 
het voorhanden hebben en gebruik van illegaal vuurwerk verboden is en het 
vervaardigen, voorhanden hebben of overdragen van een geïmproviseerd 
vuurwerkexplosief dan wel het voorhanden hebben of overdragen van zwaar vuurwerk, 
indien blijkt dat dit is bestemd voor het treffen van personen of zaken door middel van 
ontploffing, onder de Wet wapens en munitie valt (categorie Il, 7°); 
er online wordt opgeroepen om ook in het de periode van de duur van de avondklok, te 
weten 29 januari tot en met 10 februari 2021 04:30, ongeregeldheden te veroorzaken of 
hierbij aanwezig te zijn en daarbij vuurwerk af te steken; 
dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat er zich omstandigheden kunnen 
voordoen waarbij personen of groeperingen een dusdanig gedrag vertonen dat daarmee 
de openbare orde wordt verstoord, gevaar wordt veroorzaakt, dan wel anderszins 
ernstige wanordelijkheden ontstaan; 
dat dit gepaard kan gaan met het voorhanden hebben en gebruik van zwaar (illegaal) 
vuurwerk dat aangemerkt kan worden als een wapen in de zin van de Wet wapens en 
munitie, hetgeen groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde; 
dat hierdoor sprake is van ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de 
openbare orde door de aanwezigheid van wapens; 
dat preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te bewegen 
dat ze geen wapens bij zich dragen in de openbare ruimte en er tevens aan bijdraagt dat 
onverhoopt aanwezige wapens in beslag kunnen worden genomen; 
dat van deze maatregelen effect verwacht mag worden, maar dat de inzet van het 
instrument preventief fouilleren thans een extra bijdrage kan leveren aan de veiligheid in 
genoemd gebied; 
dat het belang van effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee 
gepaard gaande mogelijke inperking van vrijheden anderzijds tegen elkaar zijn 
afgewogen; 
het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied en het invoeren van preventief fouilleren 
deel uitmaakt van een totaalaanpak met preventieve en repressieve maatregelen, 
waarbij, gelet op de ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare 
orde, het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied noodzakelijk wordt geacht naast de 
reeds genomen maatregelen; 
dat het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in de 
bewuste gebieden de uitoefening van de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikel 
50, 51 en 52 van de Wet wapens en munitie te gelasten (preventief fouilleren); 
dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van 
strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder 
wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele 
burgers; 
dat de ongeregeldheden op zaterdag 23 januari, de eerdere ongeregeldheden in 
november en december 2020 op diverse locaties binnen de gemeente Urk plaatsvonden 
en dat uit de oproepen op sociale media voor de periode van de duur van de avondklok, 



te weten 29 januari tot en met 10 februari 2021 04:30, weer andere locaties worden 
genoemd, waarbij het risico op verplaatsing door personen of (fluïde) groepen groot is. 

• dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht 
in relatie tot het beoogde legitieme doel. 

Gelet op het bepaalde van artikel 151b van de Gemeentewet jo. artikel 2. 76 Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Urk; 

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 28 januari 2021 met de officier van justitie 
en de teamchef Dronten, Noordoostpolder en Urk van de politie; 

Besluit: 
1. De bebouwde kom van de gemeente Urk, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, aan te 

wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 151 b van de Gemeentewet; 
2. Dit besluit in werking te laten treden op 29 januari 2021 16:00 uur en van kracht te laten 

zijn tot 10 februari 04:30 uur. 

Aldus vastgesteld te Urk op 29 januari 2021, 



Bent u het niet eens met het besluit? 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van 
ontvangst van dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient dan te worden 
gericht aan de burgemeester, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 77, 8320 AB Urk. 
Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het 
besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het 
niet eens bent met dit besluit. 

Het is tevens mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels hete-formulier op de 
website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde 
spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is 
griffierecht verschuldigd. 

Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De 
ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de 
gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op 
www.mijnoverheid.nl. 



Bijlage bij het besluit van 29 januari 2021 
Kaarten aangewezen gebied 
Toelichting gebied: Het gebied betreft de gehele bebouwde kom van de gemeente Urk. Men 
betreedt dit gebied zodra de toegangsborden met 'Urk' worden gepasseerd (op de kaarten 
aangegeven met een rode stip). 

M 


