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Demonstratieverbod
DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO IJSSELLAND
OVERWEGENDE

















dat er de afgelopen dagen bij meerdere distributiecentra in de Veiligheidsregio
IJsselland is betoogd zonder dat hierbij de vereiste kennisgeving is gedaan zoals
bedoeld bij of krachtens de Wet openbare manifestaties;
dat daardoor in de voorbereiding vanuit het bevoegd gezag geen sluitende
afspraken konden worden gemaakt met betogers over een ordelijk en veilig verloop
van deze betogingen;
dat daarbij gebruik is gemaakt van de inzet van landbouwvoertuigen die de
toegang tot het distributiecentrum belemmerden;
dat hierbij onveilige verkeerssituaties zijn ontstaan, zoals bedoeld in artikel 5
Wegenverkeerswet;
dat op donderdag 9 juli 2020 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen enkele
burgemeesters en vertegenwoordigers van boeren(organisaties);
dat in dit gesprek is aangegeven dat voor elke betoging vooraf een kennisgeving
dient te worden gedaan;
dat vanaf hedenochtend 05:00 uur opnieuw een betoging plaatsvindt waardoor
onder andere de toegang tot het distributiecentrum van de Albert Heijn aan de
Galvaniweg 1 te Zwolle door landbouwvoertuigen wordt belemmerd;
dat ik hiervan geen voorafgaande kennisgeving heb ontvangen;
dat distributiecentra een vitale maatschappelijke functie vervullen bij de
voedselbevoorrading van supermarkten in de regio;
dat ik signalen heb ontvangen dat er bevoorradingsproblemen bij supermarkten in
de regio ontstaan;
dat tevens onveilige verkeerssituaties ontstaan doordat de blokkade zorgt voor
belemmeringen in de verkeersafwikkeling ter plaatse, zoals bedoeld in artikel 5 van
de Wegenverkeerswet;
dat het gevaar niet met het stellen van aanvullende voorschriften en beperkingen is
te ondervangen.

Gelet op artikel 7 juncto artikel 2 van de Wet openbare manifestaties en artikel 39 van
de Wet Veiligheidsregio’s;
BESLUIT
1. De betoging zoals deze plaatsvindt op en rondom de Galvaniweg 1 te Zwolle zo
spoedig mogelijk maar uiterlijk op 10 juli 2020 om 13:30 uur te beëindigen en
beëindigd te houden en uiteen te gaan. Het is eenieder verboden aan deze
betoging aldaar of elders binnen de bebouwde kom van Zwolle deel te nemen;
2. Dit besluit geldt op 10 juli 2020 van 11:30 uur tot 23:59 uur.
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De voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland,

P.H. Snijders
Gevolg bij overtreding
Het niet naleven van dit besluit is strafbaar gesteld volgens artikel 11, lid 1 onder a van
de Wet openbare manifestaties.
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking
bezwaar maken bij de voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, Postbus 1453, 8001
BL Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres,
dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar
moet bevatten.
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het
besluit een voorlopige voorziening te treffen.
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