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Geachte, 
 
Van de politie heb ik informatie ontvangen waaruit blijkt dat vrijdag 26 november groepen personen 
uit zijn op een gewelddadige confrontatie met de politie dan wel op andere wijze de orde willen 
verstoren in de Kanaalstraat. U blijkt hierbij een leidende rol te hebben gespeeld door een pamflet 
(bijlage 1) dat hiertoe oproept online te plaatsen. Dit is verboden op grond van artikel 2:2, eerste lid, 
sub g van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2010 (verder: APV). 
 
In dit artikel is bepaald dat het verboden is door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot 
wanordelijkheden. Vanwege deze overtreding en omdat ik wil voorkomen dat u zich opnieuw schuldig 
maakt aan dergelijke gedragingen leg ik u een last onder dwangsom op.  
 
Last 
U dient zich te onthouden van online uitlatingen (op social media) die zijn te kwalificeren als het door 
uitdagend gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het 
oproepen tot dan wel het delen van oproepen tot samenkomsten in Utrecht die tot doel hebben de 
openbare orde te verstoren. 
 
Er wordt geen begunstigingstermijn gesteld omdat ter voorkoming van een herhaling van de 
overtreding u de omschreven gedragingen alleen maar hoeft na te laten. Dit betekent dat de last direct 
ingaat. 
 
De hoogte van de dwangsom is € 2.500,- per keer dat u de bepaling uit artikel 2:2, eerste lid, sub g 
van de APV overtreedt nadat deze brief aan u is uitgereikt. Het maximaal te verbeuren bedrag is € 
10.000,-. Verbeuring van de dwangsom kunt u voorkomen door zich te onthouden van de omschreven 
gedragingen.  
 
Bevoegdheid 
De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom ontleen ik aan art. 125, derde lid van 
de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:32, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Belangenafweging 
Eerdere oproepen tot ongeregeldheden in o.a. Rotterdam, Den Haag, Enschede, Tilburg, Zwolle en 
Roosendaal, hebben daadwerkelijk geleid tot forse verstoringen van de openbare orde waarbij fors 
geweld tegen politie en andere hulpdiensten niet werd geschuwd. 
Zo werd fysiek geweld gebruikt evenals zwaar (illegaal) vuurwerk waar de hulpdiensten mee werden 
beschoten. Bij deze ongeregeldheden werden eigendommen van zowel particulieren als eigendommen 
van de overheid vernield. Een oproep zoals u die heeft geplaatst heeft een aanzuigende werking op 
groeperingen die als enig oogmerk het verstoren van de openbare orde hebben. Door deze 
gebeurtenissen neemt de maatschappelijke onrust steeds verder toe. Ik heb dan ook de ernstige vrees 
dat de openbare orde wordt verstoord op 26 november a.s. wanneer ik geen maatregel tref. 
 
Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal ik in geval van overtreding van 
een wettelijk voorschrift in de regel gebruik moeten maken van mijn bevoegdheid om handhavend op 
te treden. Alleen bij bijzondere omstandigheden mag ik afzien van handhavend optreden. Van 
bijzondere omstandigheden is hier geen sprake.  
 
Bij de bepaling van de hoogte van de dwangsom is gekeken naar de verhouding met de zwaarte van 
het geschonden belang en de financiële prikkel die nodig is u er van te weerhouden uw gedrag voort te 
zetten. Rellen kunnen aanzienlijke schade veroorzaken en de impact ervan op de veiligheid van 
personen en het veiligheidsgevoel is groot. Dit blijkt ook wel weer uit de schade die de afgelopen 
dagen is aangericht in de diverse steden bij de ongeregeldheden en de kosten die zijn gemoeid met de 
inzet van hulpdiensten om deze ongeregeldheden te beteugelen.  
 
Rechtsmiddelen 
Voor de tegen dit besluit openstaande rechtsmiddelen verwijs ik u naar de volgende pagina van deze 
brief. 
 
Hoogachtend, 
 
De burgemeester van Utrecht, 
 
 
 
 
Sharon A.M. Dijksma 
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Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? 
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale 
formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt 
u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht, 
postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
 
Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te 

bereiken bent; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van dat besluit en stuur een kopie daarvan mee; 
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 
 
De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – 
vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van 
een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. 
  

http://www.utrecht.nl/bezwaar
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Bijlage 1 Pamflet 
 

 


