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Geachte mevrouw .., 
 
Van de politie heb ik informatie ontvangen waaruit blijkt dat op 21 november 
2021 er op en in de buurt van de Grote Markt te Groningen ongeregeldheden 
plaatsvonden, waarbij grote groepen personen waren betrokken. Via 
verschillende sociaal mediakanalen werd opgeroepen om naar Groningen te 
komen en daar te gaan rellen. Op die avond bleek dat groepen personen uit 
waren op een gewelddadige confrontatie met de politie dan wel op andere 
wijze de orde wilden verstoren in de binnenstad van Groningen. U blijkt 
hierbij een leidende rol te hebben gespeeld door oproepen hiertoe online te 
plaatsen. Naar aanleiding daarvan geef ik u een bevel. Hieronder zal ik 
daarop ingaan. 
 
Bij de ongeregeldheden op 21 november 2021 werd onder andere een 
bushokje vernield en werden ramen vernield van een brillenzaak aan de Grote 
Markt waarna er werd geplunderd door goederen uit de winkel weg te nemen. 
Via de social media kanalen Telegram, snapchat en de WhatsApp groep 
'rellen in Groningen', werd opgeroepen naar Groningen te komen om te 
rellen. Via genoemde mediakanalen hebt u opmerkingen geplaatst o.a. als 
beheerder van deze groep en vuurwerk aangeboden waardoor u als verdachte 
bent aangemerkt in het onderzoek. U gaf o.a. in een chatgesprek uitleg over 
het maken van een molotovcocktail en gaf aan dat u vuurwerk had. 
Op 27 november 2021 bent u aangehouden als verdachte van opruiing. U hebt 
daarbij uiteindelijk verklaard dat u via snapchat en de 'rellen Groningen' 
WhatsApp groep, vuurwerk te hebben aangeboden. In de woning waar u 
woonachtig bent werden op uw aanwijzing 3 stuks professioneel vuurwerk 
aangetroffen en inbeslaggenomen. 
 
Bevoegdheid 
Ik heb op grond van artikel 175 Gemeentewet de bevoegdheid tot het geven 
van een bevel die ik ter handhaving van de openbare orde of ter beperking 
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van gevaar nodig acht, in geval van een oproerige beweging of van andere 
ernstige wanordelijkheden, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.  
 
Belangenafweging 
Naast de gebeurtenissen in Groningen hebben ook oproepen tot 
ongeregeldheden in het land, o.a. Rotterdam, Den Haag, Enschede, Tilburg, 
Zwolle, Utrecht en Roosendaal, 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 indien u 
opnieuw dergelijke opruiende teksten online bezigt in de toekomst en 
wanneer ik geen maatregel tref. 
 
Bevel  
Ik geef u hierbij per direct het volgende bevel. 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 de gemeente Groningen die tot doel hebben de openbare 
orde te verstoren. Dit bevel is gedurende twee maanden van kracht, derhalve 
tot en met 9 februari 2022. Bij het besluiten tot dit bevel is uw belang voor 
het vrij communiceren op de sociale media afgewogen tegen het belang van 
het voorkómen van ongeregeldheden. 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 in 
Groningen maar ook in andere steden is aangericht bij de ongeregeldheden en 
de kosten die zijn gemoeid met de inzet van hulpdiensten om deze 
ongeregeldheden te beteugelen. Ik heb geconstateerd dat de opruiende teksten 
die online worden gebezigd bijdragen aan de totstandkoming van de 
ongeregeldheden. 
 
Het overtreden van dit bevel is een misdrijf. De politie kan u op grond van 
artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht aanhouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester van Groningen, 
 
Koen Schuiling 
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Bent u het niet eens met dit besluit?  
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar 
tegen maken. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van 
dit besluit ingediend zijn. Meer informatie vindt u op 
www.gemeente.groningen.nl/ bezwaar-maken. 
 
Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval: 
- uw naam, adres en telefoonnummer; 
- de datum waarop u het bezwaar indient; 
- het besluit waartegen u bezwaar maakt  

(stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee); 
- waarom u het niet eens bent met het besluit; 
- uw handtekening. 
 
Als u nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen via 
juristen.oov@groningen.nl.  
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