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NOODVERORDENING VITESSE – AS ROMA 2022 
 

 

 

Datum : 10 maart 2022 

   

   

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM; 

 

Overwegende dat, 

 

• op 10 maart 2022 om 18:45 uur, in Gelredome te Arnhem de voetbalwedstrijd in de UEFA Europa 

Conference League wordt gespeeld tussen Vitesse en AS Roma;  

• deze voetbalwedstrijd gezien de versoepelingen van de coronamaatregelen met volledig publiek 

mag plaatsvinden;  

• gebleken is dat deze voetbalwedstrijd diverse openbare orde en veiligheidsrisico's met zich 

meebrengt; 

• er 22.000 kaarten aan Vitesse en ruim 1.000 kaarten aan AS Roma voor het uitvak zijn verkocht 

voor het bijwonen van de wedstrijd. Hiervan zijn er ongeveer 150 harde kernsupporters van AS 

Roma die de voetbalwedstrijd komen bezoeken. Deze personen reizen hiervoor af naar Arnhem; 

• er voor de AS Roma supporters een meetingpoint aan de Rijnkade wordt georganiseerd;  

• de harde kernsupporters van AS Roma hoogstwaarschijnlijk niet naar de meetingpoint zullen 

gaan, om zoveel mogelijk buiten de aandacht van de politie te blijven en zich voor de wedstrijd in 

bars en cafés verzamelen in het horecaconcentratiegebied in de binnenstad van Arnhem en 

vanuit daar op eigen gelegenheid naar het stadion gaan. Na de wedstrijd zullen de (harde kern-) 

supporters van AS Roma naar verwachting de horecagelegenheden in het 

horecaconcentratiegebied opzoeken; 

• het horecaconcentratiegebied is weergegeven op de tekening in bijlage 1 bij deze 

noodverordening;  

• de harde kernsupporters van AS Roma provocerend zijn en een confrontatie met de harde 

kernsupporters van Vitesse niet uit de weg zullen gaan. Zij zijn vaker betrokken geweest bij 

gevechten met andere supportersgroepen. Zo zijn er eerder (ernstige) openbare 

ordeverstoringen tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord geweest. Tevens is er in 2016 een zwaar 

incident geweest waarbij harde kernsupporters van AS Roma zeven supporters van de 

rivaliserende club in een bar hebben neergestoken; 

• onder de harde kernsupporters van Vitesse onrust heerst en er verharding plaatsvindt. Dit heeft 

onder andere geleid tot diverse incidenten in de 1e helft van het voetbalseizoen 2021-2022. Ook 

zij zullen een confrontatie met AS Roma niet uit de weg gaan; 

• op donderdagavond 24 februari 2022 Vitesse tegen Rapid Wien heeft gespeeld. Op die avond 

zijn er grote openbare orde verstoringen en openlijke geweldplegingen op de Jansplaats 

geweest. De (harde kern) supporters van Rapid Wien probeerden de (harde kern) supporters van 

Vitesse op de Korenmarkt te bereiken voor een confrontatie. Hierbij werden zij door de politie 

tegengehouden. Dit liep uit op rellen waarbij de (harde kern) supporters van Rapid Wien de 

politie met glaswerk, stoelen, vuurwerk en andere voorwerpen hebben bekogeld. Naar aanleiding 

van deze gebeurtenissen zijn er verschillende aanhoudingen verricht en is er uiteindelijk ook een 

noodbevel afgekondigd. 

• ervaring uit het verleden leert dat dergelijke samenkomsten van groepen harde kern supporters 

tot zeer ernstige verstoring van de openbare orde kan leiden; 

• er gerede vrees bestaat voor ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid in de  



 
 
 
 
 

  

 

  
 

 gemeente Arnhem, bestaande uit onder andere vernielingen en confrontaties tussen supporters  

  onderling of tussen supporters en de politie; 

• het absoluut onwenselijk is dat supporters van beide clubs – waaronder de harde kern 

supporters– samenkomen in het horecaconcentratiegebied om daar vervolgens ernstige 

openbare orde problemen te veroorzaken; 

• het om dezelfde redenen ook onwenselijk is dat voornoemde supporters zich in het 

horecaconcentratiegebied mengen met het uitgaand en winkelend publiek in het 

horecaconcentratiegebied. De wedstrijd vindt namelijk plaats op donderdagavond, wat tevens 

koopavond is in Arnhem; 

• er thans in Arnhem sprake is van (een concrete en ernstige vrees voor het ontstaan van) een 

oproerige beweging of van ernstige wanordelijkheden; 

• gezien het voorgaande sprake is van een zeer ernstige situatie, waartegen met de hoogste 

prioriteit moet worden opgetreden in het belang van de openbare orde; 

• de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en daarbij over 

een grote beoordelingsruimte beschikt om vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde 

te beslissen welke maatregelen moeten worden getroffen;  

• de reguliere beschikbare juridische instrumenten, waaronder de Algemene Plaatselijke 

Verordening voor Arnhem en de Gemeentewet, ontoereikend zijn om bedoelde (ernstige vrees 

voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen of tegen te gaan;  

• zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde belangen en risico’s, omstandigheden 

voordoen als bedoeld in artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet. Wanneer een 

omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet zich voordoet, kan de 

burgemeester gelet op artikel 176, eerste lid, van de Gemeentewet algemeen verbindende 

voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig 

zijn;  

• het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar 

deze noodverordening vast te stellen. 

 

Gelet op artikel 176, eerste lid van de Gemeentewet; 

 

BESLUIT  

de volgende noodverordening vast te stellen: Noodverordening Vitesse-AS Roma 2022. 

 

Artikel 1 Aangewezen gebieden 

Deze verordening is van toepassing in het horecaconcentratiegebied van de gemeente Arnhem, zoals 

weergegeven op de kaart in bijlage 1 behorend bij deze noodverordening en de Rijnkade te Arnhem, 

zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 behorend bij deze noodverordening. 

 

Artikel 2 Verbod 

1. Het is verboden voor alle personen die kennelijk supporter zijn van welke voetbalclub dan ook en die 

door bijvoorbeeld kleding, gedragingen, uitrusting of anderszins kenbaar maken dat zij behoren tot 

een supportersgroep of waarvan uit andere informatie duidelijk is dat zij behoren tot een 

supportersgroep, zich op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke plaats in 

het horecaconcentratiegebied zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 te begeven of daar te 

verblijven. 

2. Van het verbod in het eerste lid zijn uitgezonderd de supporters van Vitesse. 



 
 
 
 
 

  

 

  
 

3. Het is verboden voor alle personen die kennelijk supporter zijn van welke voetbalclub dan ook en die 

door bijvoorbeeld kleding, gedragingen, uitrusting of anderszins kenbaar maken dat zij behoren tot 

een supportersgroep of waarvan uit andere informatie duidelijk is dat zij behoren tot een 

supportersgroep, zich op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke plaats aan 

de Rijnkade en de directe omgeving van de Rijnkade zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 te 

begeven of daar te verblijven. 

4. Van het verbod in het derde lid zijn uitgezonderd de supporters van AS Roma. 

5. De in het eerste en derde lid van dit artikel aangeduide personen zijn binnen de aangewezen 

gebieden zoals weergegeven in bijlage 1 en 2 verplicht op eerste aanwijzing van een ambtenaar van 

de politie zich terstond op de door de ambtenaar aangegeven wijze en in een door de ambtenaar 

aangegeven richting te begeven. 

 

Artikel 3 Verbod op voorwerpen, vuurwerk en andere (brandbare) stoffen  

Het is een ieder verboden om op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke plaats 

in het aangewezen gebied zoals weergegeven op de kaarten in bijlage 1 en 2 een object of voorwerp bij 

zich te hebben dat gebruikt zou kunnen worden als wapen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: 

bewerkt of samengesteld vuurwerk, molotovcocktails, glaswerk, straatstenen, stokken, kettingen en 

brandbare stoffen.  

 

Artikel 4 Verbod op gebruik glaswerk 

Het is een ieder verboden om op een openbare plaats dan wel een voor het publiek toegankelijke plaats 

in het aangewezen gebied zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2 glaswerk bij zich te dragen of 

anderszins voorhanden te hebben. 

 

Artikel 5 Slotbepalingen  

1. Deze verordening treedt in werking op 10 maart 2022 om 12:00 uur en geldt tot 11 maart 2022 om 

05.00 uur. De verordening wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente Arnhem. 

2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Noodverordening Vitesse-AS Roma 2022. 

3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad, de commissaris van 

de Koning in de provincie Gelderland en de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket 

Oost-Nederland. 

4. Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht 

een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten hoogste drie maanden of een 

geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).  

 

Arnhem, 10 maart 2022 

 

De burgemeester van de gemeente Arnhem, 

 

 

A. Marcouch 

 

Bijlagen:   

1. Tekening “Arnhem Horecaconcentratiegebied”; 

2. Tekening “Arnhem Rijnkade e.o.”.  


