
 
NOODBEVEL BETOGING GREENPEACE SCHIPHOL 2019 (1) 

 

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, 

 

O V E R W E G E N D E  D A T : 

 

- Stichting Greenpeace Nederland (“Greenpeace”) op 10 oktober 2019 kennis heeft gegeven 

van een betoging op luchthaven Schiphol; 

- onder meer het luchthavengebied van de luchthaven Schiphol, zoals vastgesteld in het 

luchthavenindelingbesluit Schiphol (Stb. 2004, 425) inclusief het NS-station Schiphol, is 

aangewezen als veiligheidsrisicogebied; 

- ik bij besluit van 29 november 2019 (kenmerk X.2019.15918) op grond van de artikelen 2 en 

5 van de Wet openbare manifestaties, ter bescherming van de gezondheid, in het belang 

van het verkeer en/of de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden, heb bepaald dat 

de betoging niet binnen, maar alleen buiten, op het Jan Dellaertplein en voor het Sheraton 

Hotel, mag plaatsvinden; 

- Greenpeace geen verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend; 

- de Koninklijke Marechaussee op 14 december 2019 om 11:00 uur heeft vastgesteld dat de 

betoging toch binnen, op Schiphol Plaza, plaatsvindt en dat zich circa 200 betogers zich op 

Schiphol Plaza hebben verzameld; 

- dat meerdere betogers zich vast (laten) maken op Schiphol Plaza en allerlei attributen, zoals 

podia, op Schiphol Plaza hebben geplaatst; 

- de betogers derhalve in strijd handelen met de door mij, bij besluit van 29 november 2019 

(kenmerk X.2019.15918), gestelde voorschriften en beperkingen en zij een strafbaar feit 

begaan; 

- deze voorschriften en beperkingen onder meer zijn gesteld, omdat ik de veiligheid van de 

bezoekers, inclusief de betogers, op Schiphol Plaza niet kan garanderen, zoals concreet is 

gemotiveerd in de onderbouwing die deel uitmaakt van voormelde kennisgeving; 

- de Koninklijke Marechaussee de betogers herhaaldelijk heeft gevraagd en heeft gevorderd 

om voormeld voorschrift na te leven en Schiphol Plaza onverwijld te verlaten en daaraan 

geen gehoor wordt gegeven; 

- het (doen) aanhouden en overbrengen van individuele betogers onvoldoende effect 

sorteert en er niet toe heeft geleid dat het gevaar voor de openbare orde is geweken; 

- hierdoor sprake is van (een ernstige vrees) voor een oproerige beweging, andere 

wanordelijkheden of van rampen, in die zin dat de betogers het leven en de gezondheid 

van veel personen of grote materiele belangen in ernstige mate (kunnen) schaden of 

bedreigen (en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van 

verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen 

te beperken); 

- de (dreigende) ernstige wanordelijkheden en rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet 

veiligheidsregio’s, een concrete en actuele dreiging of aantasting van de openbare orde 

inhouden; 

- de toepassing van normale bevoegdheden ontoereikend is om de situatie het hoofd te 

kunnen bieden; 
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- het derhalve noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op de bestaande wettelijke 

voorschriften een besluit te nemen dat hierin kan voorzien; 

 

G E L E T  O P : 

 

artikel 175 van de Gemeentewet; 

 

B E V E E L T : 

 

eenieder die zich op Schiphol Plaza op luchthavens Schiphol (zie kaart in bijlage 1) alleen of in 

groepsverband manifesteert als betoger of waarvan anderszins door kleding, uitrusting en/of 

gedragingen duidelijk is dat hij of zij deelnemer is van de betoging, op Schiphol Plaza verblijft 

met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren of daartoe aan te zetten, dient: 

1. zich op eerste aanzegging van een ambtenaar van de politie of Koninklijke 

Marechaussee te begeven in de richting die door de ambtenaar van de politie of 

Koninklijke Marechaussee wordt aangegeven; 

2. zich te verwijderen en zich op 14 en 15 december 2019 verwijderd te houden van 

Schiphol Plaza op luchthaven Schiphol, al dan niet met medeneming van voorwerpen, 

stoffen en goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of openbare 

veiligheid;  

3. mee te werken aan een tijdelijke verplaatsing naar een door de burgemeester 

aangewezen locatie/gebied en met een door de burgemeester aangewezen middel van 

vervoer; en 

4. middelen die ingezet kunnen worden om verzet te plegen of weerstand te bieden, 

zoals kettingen, buizen, sloten en lijm, bij eerste aanzegging af te geven aan de politie 

of Koninklijke Marechaussee. 

 

Dit noodbevel geldt van 14 december 2019 om 14.15 uur tot 15 december 2019 om 23:59 uur.  

 

Hoofddorp, 14 december 2019 

 
De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,  

 
Jurgen Nobel 

Loco-burgemeester 



 

 Noodbevel betoging Greenpeace Schiphol 2019 Pagina 3 van 4  

  

Bent u het niet eens met dit besluit? 

Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit 

besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan: 

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 

- de datum waarop u het bezwaar schrijft; 

- een omschrijving van dit besluit; 

- de reden waarom u bezwaar maakt; 

- uw handtekening. 

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een ondertekende verklaring met het 

bezwaar mee. Hieruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag sturen.  

 

U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via 

https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische 

handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is: 

Gemeente Haarlemmermeer 

Team Juridische Zaken 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 
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Bijlage 1 – Kaart Schiphol Plaza 
 

 
 


