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Onderwerp 
Noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente Woerden juli 2022. 

Kennisnemen van 
Het inzetten van de noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente Woerden juli 2022. 

Inleiding 
Afgelopen juli leidde het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen tot maatschappelijke 
onrust onder boeren in Nederland. Via social media werd opgeroepen om actie te voeren, o.a. door op maandag 4 juli 
2022 distributiecentra in Nederland “plat te leggen”. Ook in de gemeente Woerden werd op 4 juli 2022 vanaf de vroege 
ochtend een niet aangekondigde actie door boeren gevoerd, bestaande uit het blokkeren of anderszins beletten van de 
vrije toegang van en tot het distributiecentrum van Jumbo supermarkten op het bedrijventerrein Polanen door grote 
aanwezigheid van tractoren en/of (landbouw)voertuigen. Deze blokkeeractie is op dinsdag 5 juli 2022 geëindigd nadat de 
lokale driehoek een ultimatum aan de boeren had gesteld. Op maandag 4 juli 2022 en op dinsdag 5 juli 2022 in de avond 
werd het verkeer op de Europabaan kortstondig gestremd met geparkeerde tractoren/(landbouw-)voertuigen. Op vrijdag 8 
juli 2022 vond in de vroege ochtend opnieuw een onaangekondigde blokkeeractie plaats bij het distributiecentrum van 
Jumbo. 

De dreiging van de (blokkeer)acties had inmiddels een dusdanig karakter dat hierdoor ernstige vrees was ontstaan voor 
ernstige wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 175, lid 1, van de Gemeentewet. Gelet hierop heb ik als burgemeester 
op 8 juli 2022, na overleg met de lokale driehoek, de bijgevoegde Noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente 
Woerden juli 2022 (hierna: 'noodverordening') uitgevaardigd. De noodverordening is na afkondiging ter kennis gebracht 
van de raad, commissaris van de Koning en het hoofd van het arrondissementsparket. Ook is de noodverordening 
bekendgemaakt via de gemeentelijke website, via overheid.nl en via borden in het aangewezen gebied.  

Met deze raadsinformatiebrief informeer ik uw raad over het inzetten van de noodverordening en de huidige situatie. 

Kernboodschap 
Inzetten en afkondigen noodverordening 
De noodverordening is door mij als burgemeester op vrijdag 8 juli 2022 afgekondigd na meerdere niet aangekondigde 
acties door boeren, bestaande uit het blokkeren of anderszins beletten van de vrije toegang van en tot het 



distributiecentrum van Jumbo supermarkten op het bedrijventerrein Polanen door grote aanwezigheid van tractoren en/of 
(landbouw)voertuigen. Het blokkeren of anderszins beletten van de vrije doorgang in het gebied en/of tot 
het distributiecentrum leidde tot een ernstige ontregeling van de openbare orde en/of gevaar voor personen en goederen 
omdat de hulpdiensten geen toegang meer hadden tot het gebied en/of het distributiecentrum. Ook bracht de blokkade 
onevenredige schade toe aan de ondernemers in het gebied. De dreiging van deze (blokkeer)acties had een dusdanig 
karakter dat hierdoor ernstige vrees was ontstaan voor ernstige wanordelijkheden. Ter handhaving van de openbare orde 
en ter beperking van gevaar voor personen en goederen was het noodzakelijk om (verkeers-) maatregelen te treffen om 
de veiligheid van eenieder te beschermen en de hulpdiensten vrije toegang te verlenen. Gelet op de aard en de ernst van 
de hiermee verbonden risico’s was de noodverordening van 8 juli 2022 tot en met 8 augustus 2022 van kracht. Door het 
uitvaardigen van een noodverordening kon in het gebied worden opgetreden tegen personen die de kennelijke bedoeling 
hadden om de openbare orde te verstoren en/of de vrije toegang te blokkeren of anderszins te beletten. De inbreuk op de 
bewegingsvrijheid bleef beperkt doordat de noodverordening uitsluitend raakte aan personen die de kennelijke bedoeling 
hadden om de openbare orde te verstoren en/of de vrije toegang te blokkeren of anderszins te beletten. Demonstraties in 
het gebied bleven toegestaan.  
 
Vervallen noodverordening   
Bij afloop van de noodverordening - deze was geldig tot en met 8 augustus 2022 - was niet langer sprake van dreiging 
van (blokkeer)acties dan wel van ernstige vrees voor ernstige wanordelijkheden. De noodverordening is dan ook niet 
verlengd en de voorschriften zijn vervallen. Nu de noodverordening niet langer van kracht is en de voorschriften zijn 
vervallen, is bekrachtiging door de raad van de reeds vervallen noodverordening formeel juridisch niet vereist.  
 
Huidige situatie  
Nadat de noodverordening was ingezet en de blokkeeractie van 8 juli 2022 is geëindigd, zijn er geen nieuwe 
blokkeeracties in het gebied geweest. Vanaf half juli 2022 zijn in de gemeente Woerden als protestuiting Nederlandse 
vlaggen omgekeerd opgehangen. Omdat deze vlaggen grotendeels aan gemeentelijke eigendommen hingen, is de 
gemeente overgegaan tot het verwijderen ervan. Voorafgaande aan het verwijderen heeft de gemeente geprobeerd om in 
contact te komen met agrariërs over deze uitingen. Verder heeft de (plaatsvervangend) gemeentesecretaris en 
(plaatsvervangend) burgemeester een aantal agrariërs uitgenodigd op het gemeentehuis voor een verkennend gesprek. 
Tijdens dit gesprek is met name het woord gelaten aan de agrariërs om hun zorgen ten aanzien van het stikstofbesluit en 
andere onderwerpen die hen bezig houden op tafel te leggen. Er zal nog een tweede soortgelijk gesprek op 'agrarisch' 
terrein plaatsvinden. Het is daarbij de bedoeling dat er rekening wordt gehouden met elkaars rollen en 
verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft de provincie bekendgemaakt vlaggen van provinciaal terrein te verwijderen. 
Tijdens het gesprek met de agrariërs wordt ook het proces dat de provincie gaat volgen met elkaar kortgesloten.  
  
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
Mocht er in de toekomst opnieuw sprake zijn van optreden door de burgemeester in noodsituaties wordt uw raad hierover 
geïnformeerd.  
 
   
 
Bijlagen 
1. Noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente Woerden juli 2022 (Joinnummer: D/22/066904) 



Noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente 
Woerden juli 2022 

DE BURGEMEESTER VAN WOERDEN 

OVERWEGENDE DAT 

- het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de boeren, leidt
tot maatschappelijke onrust waarbij op social media is en wordt opgeroepen actie te voeren,
onder andere bij distributiecentra in Nederland op 4 juli 2022 “plat te leggen”;

- deze maatschappelijke onrust in de afgelopen week op meerdere plaatsen in het land is
geëscaleerd, waarbij vele incidenten hebben plaatsgevonden en strafbare feiten werden
gepleegd zoals het blokkeren van wegen, brandstichting en het niet opvolgen van
politieorders;

- de afgelopen dagen door het hele land onder andere opzettelijke blokkades zijn veroorzaakt
door de boeren bij verschillende distributiecentra van meerdere supermarkten;

- distributiecentra een vitale maatschappelijke functie vervullen bij de voedselbevoorrading van
supermarkten;

- het blokkeren of anderszins beletten van de vrije doorgang in het gebied en/of tot het
distributiecentrum leidt tot een ernstige ontregeling van het maatschappelijk leven doordat
supermarkten niet kunnen worden bevoorraad;

- het blokkeren of anderszins beletten van de vrije doorgang in het gebied en/of tot het
distributiecentrum leidt tot een ernstige ontregeling van de openbare orde en/of gevaar voor
personen en goederen omdat de hulpdiensten geen toegang meer hebben;

- op maandag 4 juli 2022 vanaf de vroege ochtend een (niet aangekondigde) actie door boeren
heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de gemeente Woerden, bestaande uit het
blokkeren of anderszins beletten van de vrije toegang van en tot het distributiecentrum van
Jumbo supermarkten (hierna: distributiecentrum) gelegen op het bedrijventerrein Polanen te
Woerden door grote aanwezigheid van tractoren en/of (landbouw)voertuigen;

- vlakbij het distributiecentrum zowel een drukke toegangsweg (Europabaan) als op- en afritten
naar de snelweg A12 liggen;

- de blokkade van het distributiecentrum, begonnen op 4 juli 2022, op 5 juli 2022 is geëindigd
nadat de lokale driehoek een ultimatum aan de boeren heeft gesteld;

- boeren op zowel maandag 4 juli 2022 als op dinsdag 5 juli 2022 in de avond het verkeer op
de Europabaan kortstondig hebben gestremd met geparkeerde tractoren/(landbouw-)
voertuigen;

- op vrijdag 8 juli 2022 in de vroege ochtend opnieuw een blokkeeractie heeft
plaatsgevonden bij het distributiecentrum in het gebied en dit zijn weerslag had op de
openbare orde en de verkeersveiligheid in en rondom het distributiecentrum en/of het
gebied;

- het blokkeren of anderszins beletten van de vrije doorgang van het distributiecentrum en/of
het gebied leidt tot een ernstige ontregeling van de openbare orde, het maatschappelijk
leven en de verkeersveiligheid;

- de politie aangeeft dat niet is uitgesloten dat er opnieuw vergelijkbare acties zullen
plaatsvinden, en deze acties voortkomen uit een politieke patstelling over het landelijk
stikstofbeleid waarvoor thans geen oplossing te voorzien is;

- ernstige vrees bestaat dat ook voor de komende periode (blokkeer)acties bij het
distributiecentrum en/of in het gebied zullen plaatsvinden met ernstige wanordelijkheden
voor, tijdens en/of na afloop van dergelijke (blokkeer)acties;

- de dreiging van deze (blokkeer)acties inmiddels een dusdanig karakter heeft dat hierdoor
ernstige vrees is ontstaan voor ernstige wanordelijkheden zoals bedoeld in artikel 175 lid 1
van de Gemeentewet;

- het, ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar voor personen en
goederen, noodzakelijk is om (verkeers-) maatregelen te treffen om de veiligheid van
eenieder te beschermen en de hulpdiensten vrije toegang te verlenen;

- gelet op de aard en de ernst van de met de hiermee verbonden risico’s algemeen
verbindende voorschriften dienen te worden gegeven die ter handhaving van de openbare



orde of ter beperking van gevaar nodig zijn; 

- de inbreuk op de bewegingsvrijheid beperkt blijft aangezien de noodverordening uitsluitend
raakt aan de bewegingsvrijheid van personen die de kennelijke bedoeling hebben om de
openbare orde te verstoren en/of de vrije toegang te blokkeren of anderszins te beletten;

- de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een
adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te
voorkomen;

Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet; gehoord de beraadslaging van de lokale 
driehoek op 8 juli 2022 

BESLUIT 

Vast te stellen de Noodverordening Bedrijventerrein Polanen gemeente juli Woerden 2022. 

Artikel 1 Aangewezen gebied 
Deze verordening is van toepassing op het gebied wat wordt begrensd door en valt binnen de 
Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee en Botnische Golf, en een deel van de Europabaan en de aan 
de Europabaan grenzende op- en afritten naar de A12 in de gemeente Woerden, zoals nader 
aangegeven op de kaart, die als bijlage is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze 
verordening deel uitmaakt.  

Artikel 2 Gebiedsverbod 
Het is eenieder die zich door tractor(en), landbouwvoertuig(en), voertuig(en), kleding, uitrusting, 
meegevoerde voorwerpen of gedraging(en) manifesteert als (potentiële) deelnemer aan 
(groeps)activiteiten met de kennelijke bedoeling om de openbare orde te verstoren en/of de vrije 
toegang te blokkeren of anderszins te beletten, verboden op een openbare plaats binnen het 
aangewezen gebied aanwezig te zijn. 

Een ieder die zich binnen het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied op een 
openbare plaats bevindt dient zich op eerste aanzegging van een ambtenaar van politie of 
buitengewone opsporingsambtenaar uit dit gebied te verwijderen, behoudens de bewoners van de in 
dit gebied gelegen woningen en de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen. 

Artikel 3 Toezicht, handhaving en naleving 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:
a) de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van Strafvordering;
b) de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142, eerste lid onder
b, van het Wetboek van Strafvordering.
2. De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen te (laten) treffen,
aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk oordelen ter naleving
van het bepaalde in deze verordening.
3. Een ieder is verplicht de bevelen, aanwijzingen of vorderingen, door een persoon als genoemd in
het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.
4. Overtreding van één of meer bepalingen van deze noodverordening is op grond van artikel 443
Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een hechtenis is gesteld van ten hoogste drie
maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.500,-).

Artikel 4 Slotbepalingen 
1. Deze verordening treedt direct in werking op 8 juli 2022 en is geldig tot en met 8 augustus 2022 of
zoveel eerder als de burgemeester noodzakelijk acht.
2. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Noodverordening Bedrijventerrein Polanen
gemeente Woerden juli 2022”.
3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de
gemeente Woerden, de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en het hoofd van het
arrondissementsparket.



Woerden, 8 juli 2022 om 15:00 uur, 

de burgemeester van Woerden, 

V.J.H. Molkenboer



BIJLAGE behorend bij de Noodverordening Bedrijventerrein Polanen Gemeente Woerden 
juli 2022 
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