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ARRONDISSEMENTSPARKET NOORD-NEDERLAND 

 
 

Last tot preventief fouilleren 
(op grond van de artikelen 50, 51 en 52 Wet wapens en munitie) 

 
 
Nr.  02-122021 

De officier van justitie in het Arrondissement Noord-Nederland; 
 
Gezien: 

Het besluit van 31 december 2021 van de burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân tot het 
aanwijzen van gebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaart(en), met inbegrip van de daarin 
gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven;  
 
Dat dit besluit in werking is getreden op 31 december 2021 om 21:45 uur en van kracht is tot 1 januari 
2022 om 09:45 uur; 
 
De artikelen 151b, 174a, 174b van de Gemeentewet en 50, 51 en 52 van de Wet Wapens en Munitie; 
 
Overwegende: 
Dat de burgemeester van Noardeast-Fryslân na overleg met de officier van justitie heeft besloten om 
bovenomschreven gebieden in de gemeente Noardeast-Fryslân aan te wijzen als 
veiligheidsrisicogebied;  
 
Dat de burgemeester bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel 
bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan,  in een onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, 
met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende 
erven als veiligheidsrisicogebied kan aanwijzen 
 
Dat op grond van de feiten  en de omstandigheden:  
 

• dat relschoppers in Anjum op 30 december 2021 de confrontatie zijn aangegaan met de 
politie waarbij door de relschoppers zwaar vuurwerk is gebruikt;   

• dat ook in Ferwert op 30 december 2021 inwoners vuurwerk hebben gegooid naar de politie;  

• dat in Marrum bij de vorige jaarwisseling wanordelijkheden zijn ontstaan en vuurwerk is 
gegooid naar de politie;   

• dat ook in andere plaatsen in het land jongeren zich in aanloop naar de jaarwisseling tegen 
politie en andere hulpverleners hebben gekeerd waarbij zwaar vuurwerk is gebruikt;    

• dat geconcludeerd moet worden dat er een ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van 
ernstige wanordelijkheden in delen van de gemeente Noardeast-Fryslân te weten de dorpen 
Anjum, Ferwert en Marrum; 

• dat voornoemde gebieden door de burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied;  

• dat bij ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde door de 
aanwezigheid van wapens, de burgemeester in een onvoorziene spoedeisende situatie een 
gebied voor ten hoogste twaalf uur kan aanwijzen als veiligheidsrisicogebied;  

• dat gelet op de situatie waarin (potentiële) relschoppers zich door de aangewezen gebieden 
(kunnen) begeven en het overleg met de officier van justitie;  

 
 
de toepassing van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, 
derde lid, van de Wet wapens en munitie noodzakelijk wordt geacht; 

Gelast: 

dat opsporingsambtenaren in de periode van 31 december 2021 om 21:45 uur tot en met 1 januari 
2022 om 09:45 uur in het voormelde veiligheidsrisicogebied tegenover een ieder de bevoegdheden 
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kunnen uitoefenen als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, derde lid, van de Wet 
wapens en munitie: 
 

• om verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op wapens of 
munitie, 

• om vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie en 

• om hem/haar aan zijn/haar kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of 
munitie. 

 
Groningen, 31 december 2021   
 
 
 
 
 
 
 
mr. dr. P.H.S. van Rest , 
Officier van Justitie 


