
NOODVERORDENING BOERENPROTEST WEST BETUWE 

Verordening ex artikel 176 van de Gemeentewet in het kader van de handhaving van de openbare orde 
en ter beperking van gevaar op en rond het distributiecentrum van de Albert Heijn gelegen aan de 
Randweg 2 in Geldermalsen en de omgeving. 

De burgemeester van de gemeente West Betuwe, 

Overwegende dat: 
- op 6 juli 2022 of de volgende dagen mogelijk een demonstratie / betoging / blokkade actie wordt

gehouden bij de Albert Heijn distributiecentrum aan de Randweg 2, 4191 NN in Geldermalsen;
- op 5 juli is geconstateerd dat de toe- en afvoer van het distributiecentrum is stil gelegd door

blokkeer acties en dit in voorgaande jaren al vaker is waargenomen;
- distributiecentra een vitale maatschappelijke functie vervullen bij de voedselbevoorrading van

supermarkten in de regio en een herhalende blokkade van het distributiecentrum ontoelaatbaar is;
- het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de boeren leidt tot

maatschappelijke onrust;
- deze maatschappelijke onrust in de afgelopen week op meerdere plaatsen in het land flink

geëscaleerd is, waarbij geweld werd gepleegd jegens politie en andere hulpdiensten en
vernielingen werden aangericht;

- in het regionaal overleg is afgesproken dat demonstreren mag, maar blokkeren en/of vernielingen
aanrichten en/of het verstoren van de openbare orde niet mag;

- de dienstdoende teamchef van de politie, team De Waarden, een advies heeft uitgebracht d.d. 6
juli 2022 naar aanleiding van onrust in de omgeving;

- gelet op het uitgebrachte advies van de politie, rekening moet worden gehouden met
wanordelijkheden voor, tijdens en/of na afloop van deze demonstratie/ betoging / blokkade acties;

- voorts de ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde;
- onder 'ernstige verstoring' in dit verband wordt verstaan met elkaar of met de politie in conflict

raken, dan wel dat vernielingen worden aangericht, dan wel dat het openbare leven en
infrastructuur (wegen en spoor) in de kernen Geldermalsen en Meteren binnen de gemeente West
Betuwe in ernstige mate wordt verstoord of onmogelijk wordt gemaakt;

- het aanwijzen van alleen het gebied rondom het distributiecentrum waarschijnlijk leidt tot
verplaatsing van de verwachte ernstige verstoringen naar een ander deel of andere delen van onze
gemeente;

- bij eerdere ernstige openbare orde verstoringen in andere plaatsen door deze groeperingen en
personen onder andere gebruik is gemaakt van landbouwvoertuigen;

- de burgemeester in deze een bijzondere verantwoordelijkheid draagt;
- de gewone beschikbare middelen om de hierboven geschetste problemen het hoofd te bieden,

tekortschieten;
- het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het

gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven.

gehoord de lokale driehoek van West Betuwe op 6 juli 2022, als bedoeld in artikel 13 van de 
Politiewet 2012; 

Gelet op artikel 176 Gemeentewet; 

BESLUIT: 
de volgende algemeen verbindende voorschriften (noodverordening) vast te stellen ter handhaving van 
de openbare orde en ter beperking van gevaar: 
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Artikel 1 
Deze verordening geldt voor het grondgebied van de gemeente West Betuwe voor zover het de gehele 
kernen Geldermalsen en Meteren betreft met inbegrip van alle straten die zich binnen 
deze kernen bevinden, zoals in de bijgevoegde plattegrond (bijlage 1) is aangegeven. 

Artikel 2 
Het is een ieder, niet woonachtig of werkzaam in het gebied, onverminderd het eerste lid, verboden 
zich in of naar het gebied zoals bedoeld in artikel 1, te begeven indien en voor zover hij/ zij niet 
aannemelijk kan maken daartoe een redelijk doel te hebben.  

Artikel 3 
Het is een ieder verboden in het gebied zoals bedoeld in artikel 1: 
1. zich op of aan de openbare weg te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde en

veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
daardoor de openbare orde kan worden verstoord of de veiligheid in gevaar kan worden gebracht;

2. onverminderd de wet Wapens en Munitie voorwerpen mee te voeren of stoffen bij zich te hebben,
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze bedoeld zijn om de openbare orde te
verstoren en de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Hieronder worden in ieder geval, doch niet
limitatief, verstaan: stokken, kettingen, stenen, knuppels, glasverpakkingen, vuurwerk, brandbare
en brand versnellende middelen, strobalen, balken, betonblokken en dergelijke;

3. vermommingen, zoals helmen, maskers, shawls, bivakmutsen, mondkapjes of andere middelen
voor handen te hebben, te dragen of te gebruiken met het kennelijke doel om herkenning te
bemoeilijken of zich onherkenbaar te maken;

4. racistische leuzen te uiten of andere uitingen van discriminerend gedrag ten toon te spreiden;
5. zich zonder redelijk doel in groepen van vier of meer personen op te houden;
6. op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en

dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;
7. om zich met een landbouw voertuig op een openbare plaats in het gebied te begeven of de weg zo

te gebruiken dat de doorstroming van het doorgaande verkeer en het verkeer van en naar het
distributiecentrum en de omgeving wordt gehinderd.

Artikel 4 
De politie is bevoegd in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid fouilleringen 
te verrichten. 

Artikel 5 
1. Aanwijzingen en bevelen van politieambtenaren of buitengewoon opsporingsambtenaren tot het

vervolgen van de weg, tot verwijdering uit een aangewezen gebied of tot het zich buiten de
gemeentegrenzen begeven in de door hen aan te geven richting, dienen na eerste aanzegging stipt
te worden opgevolgd.

2. De politieambtenaren zijn gemachtigd om iedereen die de aanwijzingen zoals opgenomen in het
eerste lid niet opvolgen, te doen ophouden en te verwijderen uit het in artikel 1 aangewezen
gebied.

3. Aanwijzingen en bevelen van politieambtenaren, namens de burgemeester gegeven, die
noodzakelijk zijn om ernstige wanordelijkheden te voorkomen of te beëindigen, dienen na eerste
aanzegging stipt te worden opgevolgd.
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Artikel 6 
Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het 
Wetboek van Strafrecht. Hierbij is een hechtenis gesteld van ten hoogste drie maanden of een 
geldboete van de tweede categorie (4.350 euro). 
 
Artikel 7 
1. Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2022 om 00.00 uur en eindigt om op 14 juli om 00.00 

uur, of zoveel eerder tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt 
dat de verordening wordt ingetrokken.  

2. Deze verordening wordt bekendgemaakt via de lokale pers, de gemeentelijke website en door 
middel het aanplakken in het gemeentehuis West Betuwe in Geldermalsen.  

3. Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Boerenprotest West Betuwe 7 juli 
2022. 

4. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet terstond na 
bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de Commissaris van de Koning en 
van de Hoofdofficier van Justitie. 

 
Geldermalsen, 7 juli 2022 
 
De burgemeester van West Betuwe  
 
 
 
 
 
Servaas Stoop  
 
Bijlage 1  
 

 


