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1.0 ALGEMEEN.  

Op donderdag 9 mei 2013 om 18.00 uur wordt in het stadion Feijenoord de KNVB-Beker 

finalewedstrijd gespeeld tussen AZ en P.S.V. Het betreft hier een grotendeels georganiseerd 

vervoersregeling middels treinen, bussen en auto's voor beide supportersgroepen. 

De wedstrijd zal naar verwachting vrijwel uitverkocht zijn en door ongeveer 	mensen 

bezocht worden. 

Het betreft een 	 . De verkoop van de kaarten is 
niet vrij maar clubcard c.q. registratie gebonden op basis van 2 op 1. Echter de "kids" mogen 
met ouders mee komen en bijkopen. 

Het stadion zal omstreeks 14.30 uur de poorten N NI 	voor het publiek openstellen en 

de INN 	gaan om 15.30 uur open. Verwacht wordt dat de met deze wedstrijd 

samenhangende voetbalregeling omstreeks _uur ten einde zal lopen. 

In het kader van deze AZ - P.S.V. voetbalwedstrijd is de volgende GBO-staf aanwezig: 

= 

J 1 	Algemene informatip• 

De Commandoruimte van het Feijenoordstadion is onder de volgende bekende nummers 

bereikbaar: 

Comm.ruimte 	 ArAf 
Comm.ruimte 	 ArAf 
Comm.ruimte 	 ArAf M 
Comm.ruimte 	 Fax ArAf 
Comm.ruimte 	 Fax Comm. 
Comm.ruimte 

1.1.1 Inrichting Stadion Feijenoord: 
Het stadion Feijenoord kent de volgende 	en tribunes: 
• met daarin de Olympiatribune. 

Deze 	 is gelegen aan de zijde van het Voorplein/ Olympiaweg en kent de 

toegangstourniquets 34-41, 42-44 en 45-52. Dit is de Westelijke zijde van het stadion en 

bevat de vakken A, BBB, C/CC, D/DD, N/NN, P/PP, 0/00, Z en het Oympiaterras. De 
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tribunes zijn via de Olympiahal bereikbaar 

Onder de Olympia-tribune zijn de volgende zalen benoemd: 

De Stadionzaal, de Van Beuningen-zaal , de Van Zandvliet-zaal , de Feyenoord-zaal en het 

Kidshome; 

met daarin de Stadiontribune en de Gerard Meijer-tribune. 

Deze 	 is gelegen aan de zijde Stadionweg/Veranda en kent de 

toegangstourniquets 19-24 en 25-33. Dit is de Noordelijke zijde van het stadion en bevat de 

vakken Q/QQ, R/RR, S, T/TT, U/UU en X en onder de tribune de Legioenzaal. 

Ook is het Facilitairgebouw met de Klantenservice en trainingsruimte van bureau 

Veiligheid Kier gevestigd. Op wedstrijddagen is dit gebouw ook door de medical Stewards 

(BG) en de ArAf (le) bezet; 

met daarin de Maastribune.. 

Deze 	 is gelegen aan de zij de van het Maasgebouw en de rotonde 

Stadionweg/Coen Moulijnweg en kent de toegangstourniquets 7-10, 11-12, 13-14 en 15-

18. Dit is de Oostelijke zijde van het stadion en bevat de vakken V/VV, K/KK, L, M, W, 

Ereterras, 2x20 Business-units en de Business-seats en het Maasgebouw. Vak W is 

gecompartimenteerd middels Lexaan en hekken. Middels de Maashal zijn de tribunes 

bereikbaar. In de Maashal is teven het Maasrestaurant gevestigd. Boven de tourniquets en 

de autopoort is een Ontvangsruimte vak KK gerealiseerd op 4,5 mtr hoogte en voor het 

Maasgebouw zijn door heras de beveiligingshekken geplaatst; 

■ met daarin de Marathontribune. 

Deze 	 is gelegen aan de zijde van de Coen Moulijnweg en kent de 

toegangstourniquets 1-6 en 53-58. Dit is de Zuidelijke zijde van het stadion en bevat de 

vakken E/EE, F/FF, G/GG, H/HH, J/JJ en Y-1, Y-2 en Y-3 en het Marathon-gebouw met 

kantoorruimte voor oa. Bureau Veiligheid en de Supportersvereniging. 

Ook is onder vak E de Kidsingang voor hun Kidsruimte. 

Binnen deze sector zijn de geprepareerde bezoekersvakken G/ GG vervangen door een 

nieuw vak GG/FF voor maximaal 
Vak GG en FF zijn middels Lexaan en netten afgeschermd van de vakken EE, HH en F, G 

en H. 

De poorten 61/62 zijn achter vak G gesitueerd en geven toegang aan bezoekende 

supporters. 
De poorten 63/64 naast het "Marathongebouw" kunnen voor de toegang van specifieke 

(jeugd) groepen worden gebruikt. 

Daarnaast kent het stadion de volgende parkeerplaatsen waarvoor parkeerkaarten worden 

uitgegeven of verkocht: 

■ P-1 — Deze kaarthouders mogen binnen de hekken van het stadion parkeren via het Van 

Zandvlietplein; 

■ P-2 — Deze kaarthouders moeten voor het Topsportcentrum parkeren via het Van 

Zandvlietplein; 

■ P-3 — Deze kaarthouders komen via de ingang Stadionweg over het Dijklichaam naar het 

parkeerterrein en verlaten het terrein via het Van Zandvlietplein; 

■ P-4 — Deze kaarthouders komen via de ingang Stadionweg over het Dijklichaam naar het 

parkeerterrein en verlaten het terrein via het Van Zandvlietplein; 



■ P-5 — Deze kaarthouders moeten op de Veranda naast de Stadionweg parkeren via de 

Burgerhoutstraat. De parkeergarage Veranda wordt ook gebruikt met 300 plaatsen. Het 

betreft kaarthouders P5A en eventueel bij veel aanbod P5C; 

■ P-6 — Deze kaarthouders moeten achter de Mac Donald op de parkeerterreinen parkeren via 

de Stadionweg en Noorderhelling; 

■ "P-7" — Dit is de parkeerplaats naast de Olympiaweg net na het Grandstand-gebouw. Hier 

kunnen 74 mensen met een landelijke Invaliden-Parkeerkaart hun auto parkeren. 

■ P-8 — Dit is de parkeerplaats nabij de Klantenservice aan de Olympiaweg, die voor speciale 

groepen worden gebruikt; 

"P-9" — Dit is de parkeerplaats bij de Sligro langs de Stadionweg-secundair, die ook voor 

speciale groepen(Stewards) en bij grote regelingen kan worden gebruikt. 

P-10 — Dit zijn de 2 nieuwe parkeerterreinen in de Beverwaard nabij de Edo Bergsmaweg 

en de Bolnesserkade. Dit betreft een parkeerplaats voor ± 250 auto's en een parkeerplaats 

voor 1000 auto's. Deze terreinen kunnen ook voor speciale groepen of auto-combi's worden 

gebruikt, waarbij aan bezoekers een gecombineerde OV/Parkeerkaart wordt verkocht. 

De le  en 2e  tribune-ring beschikken over de bekende rode (2e ring) en witte (le ring) 

trappenhuizen en de trappen aan de binnenzijde. Tevens zijn al de deuren onder de eerste ring 

beschikbaar om als nooduitgang to dienen. De Rode deuren boven aan de r ring vakken 

worden niet als ingang gebruikt, maar dienen als (nood)uitgangen en zijn elektrisch afgesloten. 

1.2 Informatie bezoekende supporters.  
1.2.1 AZ bezoekers. 

Aan AZ zijn 17.500 kaarten in dell (Q/QQ, R/RR, S, T/TT, U/UU en x)I (0/00, P/PP, 

NN/N, BB en Z-4) en dell (VV) 	ter beschikking gesteld en 475 kaarten in het Business 

segment. 

Middels Supportersbussen en eigen vervoer zullen ze naar Rotterdam reizen. 

De belangstelling is groot en 17.000 kaarten zijn vrijwel verkocht. Een klein deel van vak 0 is 

teruggegeven en een aantal Business-arrangementen. 

De 	Supportersbussen van AZ zullen vertrekken vanuit Alkma 

Op het verzamelpunt Alkmaar worden de 

De Landelijke eenheid en Politie Noord-Holland zullen me 

I MI 



Ook zullen er velen met de trein naar de Kuip komen. 

II 

De uitvoering van de toegangskaarten is fraudebestendig. 

De fouillering van de AZ-supporters zal bij de tourniquets 	en 	selectief 

plaatsvinden. 

Hierna zullen de AZ-supporters binnen de I 	zich vrij kunnen bewegen, waarbij met 

name de vakken allemaal bezet zijn. 



1.2.2. Informatie kaartverkoop P.S.V.-supporters. 
Aan P.S.V. zijn 17.500 kaarten in de II(E/EE, F/FF, G/GG, H/HH, J/JJ en Y-1-3)II IC/CC, 
D/DD) en I 	(KK/K en W-4) 	ter beschikking gesteld en 475 kaarten in het 

Business segment. 
De belangstelling is bijna net zo groot als vorig jaar, maar niet maximaal en zit op 15.751 
bezoekers. De vakken CC en half C zijn teruggegeven. 

Middels I Supporterstreinen 	 • bussen, een boot en.' auto's, komen de 
± 16.000 supporters naar Rotterdam. 

De Supporterstreinen van P.S.V. zullen om respectievelijk 

uur vertrekken vanaf de 

MI 

Qua bussen verwacht P.S.V. rond de . bussen uit to komen. 
IMBussen zullen op eigen gelegenheid naar de 	 rij den 



I 
I 

I 

Er komt een redelijk aantal mensen met de auto naar de Kuip. Dit zijn zo'n I= auto's die 
naar de P-Veranda en P-Beverwaard gaan. Van de Beverwaard komen ze per tram naar het 

Stadion. 

I 



1.2.3. Informatie overige bezoekers c.q. Feijenoord supporters. 

Naast de 	zijn aan de volgende groepen ook kaarten voor deze Bekerfinale verstrekt: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



N 

• 

• • 
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2.3 Veiligheidsfouillering.  
Met betrekking tot de veiligheidsfouillering dient het personeel zich te houden aan de regels van 

artikel 8 van de Politiewet. De tekst van artikel 8 lid 3 luidt als volgt: 

"De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is 

bevoegd tot het onderzoek aan de kleding van personen bij de uitoefening van een hem 

wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de politietaak, 

indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun 

leven of veiligheid, die van de ambtenaar zelf of van derden en dit onderzoek 

noodzakelijk is ter afiwending van dit gevaar". 

Vanzelfsprekend kan elke aangehouden verdachte, tegen wie emstige bezwaren bestaan, in het 

kader van artikel 56 Strafvordering, aan de kleding worden onderzocht. 

De fouillering dient zoveel mogelijk te worden uitgevoerd door iemand van hetzelfde geslacht. 

4 Wpt Idpntifieatipplicht  

Door de invoering van de nieuwe Identificatieplicht, komt het artikel 435f van het Wetboek 

van Strafrecht te vervallen. 

Hiervoor in de plaats zijn gekomen de volgende artikelen: 

Artikel 2 van de Wet Identificatieplicht: 

Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste 

vordering van een ambtenaar als bedoeld in artikel 8a van de Politiewet 1993, een 

identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 ter inzage aan te bieden. Deze verplichting geldt 

ook indien de vordering wordt gedaan door een toezichthouder. 

Artikel 8a van de Politiewet: 

1. Een ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is 

bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 
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van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs 

noodzakelijk is voor de uitoefening van de politietaak. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld 

in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, voor zover dat 

redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak. 

3. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de militair van de Koninklijke marechaussee, voor 

zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn politietaalc bedoeld 

in artikel 6, eerste lid, en aan de militair van de Koninklijke marechaussee of van enig 

ander onderdeel van de krijgsmacht die op grond van artikel 58, eerste lid, 

onderscheidenlijk artikel 59, eerste lid, bijstand verleent aan de politie. 

De strafbaarstelling is vastgelegd in het nieuwe artikel 441 van het Wetboek van Strafrecht: 

"Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te 

bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft 

met geldboete van de tweede categorie". 

Het is feitcode D517 met de omschrijving: 

"Niet voldoen aan verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te biedenr 
Hierop is een OM transactie zodat er geen bedrag moet worden ingevuld. 

• 

2.6 Wet Openhaarheid van Restnur. (Woh)  
In het kader van een Bestuursrechterlijke uitspraak in Den Haag aangaande de Wet 

Openbaarheid van Bestuur aangaande binnen de politie gebruikte Draaiboeken en tijdens het 

operationele optreden genoteerde identiteitsgegevens, is het volgende nu bepaald. 

"Voor zover tijdens en in verband met de manifestatie/demonstratie/het evenement door 

collega's aantekeningen worden gemaakt (bijvoorbeeld persoonsgegevens die in een 
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notitieboekje worden genoteerd), dienen die aantekeningen - voor zover relevant gebleken - te 

worden vastgelegd in het journaal en zo nodig in BVH. 

.1, 

2.7 Alcohol rond de Kuip.  

In het kader van artikel 2.4.5 lid 2 van de Algemene Plaatselijke verordening van Rotterdam, is 

het gebied van de Stadiondriehoek omgrenst door het Stadionviaduct, de Coen Moulijnweg, de 

Stadionweg en het Varkenoordseviaduct, aangewezen als gebied waarin openlijk alcoholgebruik 

is verboden. (Zie Bijlage IV) Rondom de stadion-driehoek zijn daartoe 14 borden geplaatst met 

daarom het alcoholverbod. 

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik 

1. Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank te gebruiken indien dit gepaard 

gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig 

beinvloeden of 

anderszins overlast veroorzaken. 

2. Het is verboden op de weg, die deel uit maakt van een door het college aangewezen gebied, 

alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met 

alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 

3. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor: 

a. een terras dat deel uit maakt van een inrichting, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en 

Horecawet; 

b. de plaats, niet zijnde een inrichting, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffmg geldt 

krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

Feitcode 	: p F 121 a : alcoholhoudende drank nuttigen 

Boete: 	€ 90,-; 

Toelichting: "Binnen een door het College aangewezen gebied" 

Feitcode 	: p F 121 b : aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij 

zich hebben 

Boete: 	€ 90,-. 

Toelichting: "Binnen een door het College aangewezen gebied" 

Feitcode : F 121 c : 	Alcoholhoudende drank nuttigen, gepaard gaand met gedragingen 

die de openbare orde verstoren, of overlast veroorzaken 

Boete: 	OM-schikking 

Toelichting: Hierbij dient de verstoring O.O. en de overlast omschreven te worden. 



Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden 

1. Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen, te 

vechten, of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden. 

2. Een ieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval, waardoor wanordelijkheden ontstaan 

of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis 

waardoor 

wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een 

samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn 

weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen. 

3. Het is verboden zich te begeven of te bevinden op wegen of weggedeelten, die door of 

vanwege het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van 

wanordelijkheden zijn afgezet. 

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod. 

5. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet openbare manifestaties. 

Op of aan de openbare weg of publieke plaats deelnemen aan 

een samenscholing, onnodig opdringen, of door uitdagend 

gedrag aanleiding geven tot wanordelijkheden. 

Boete: 	OM-schikking van € 220,-  
Toelichting: "Grote samenscholing en beschrijving uitdagend gedrag" 

Feitcode lid 1 : F 055 : 
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F300: 	Op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke 

plaats vechten. 
Boete: 	OM-Schikking. 

Toelichting:Tegen wie gericht; Meerdere verdachten beboet; Locatie; Geen 
vervolging SR vanwege geringe vorm van geweld. 

Feitcode lid 2 : F 060: 	Niet voldoen aan de verplichting tot het opvolgen van een 

bevel van een politieambtenaar in het kader van 

samenscholing en/of (dreigende) wanordelijkheden. 

Boete: 	OM-schikking. 

Toelichting: "Gegeven bevel en tijdstip" 

Feitcode lid 3 : F 050: 	Bevinden of begeven op een weg, een gedeelte van een weg of 

terrein, dat in belang van de O.O. door het gezag is afgezet 

ter voorkoming van wanordelijkheden. 
Boete: 	OM-schikking. 

Toelichting: "Gegeven bevel en tijdstip afzetting" 

Artikel 2:26 Openbare orde en veiligheid 
1. De burgemeester kan in de aanloop naar, tijdens, en na een evenement alle aanwijzingen 

geven die hij noodzakelijk acht ter handhaving van de openbare orde. De burgemeester bedient 

zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie, brandweer en hulpverlening. 

2. De organisator van een evenement is verplicht in de aanloop naar, tijdens, en na het 

evenement: 

a. alle maatregelen te treffen ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde; 

b. het evenement onverwijld te beeindigen bij verstoring van de openbare orde of de vrees 

daarvoor; 

c. een aanwijzing van de burgemeester onverwijld op te volgen; 

d. ervoor te zorgen dat bij een verstoring van de openbare orde na 

een aanwijzing van de burgemeester, dan wel een ambtenaar van de politie of brandweer geen 

publiek meer tot het evenement wordt toegelaten. 

3. Het is voor bezoekers van een evenement tijdens en na het evenement: 

a. verboden zich op het evenemententerrein te gedragen met het kennelijke doel om de openbare 

orde of veiligheid te verstoren of te bedreigen; 

b. verboden al dan niet op het evenemententerrein, op of aan de weg of op voor het publiek 

toegankelijke plaatsen voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren die 

kennelijk bestemd zijn om de openbare orde of veiligheid te verstoren; 

c. verboden zich op een evenemententerrein te begeven indien overeenkomstig het eerste, dan 

wel het tweede lid onder d opdracht is gegeven het evenemententerrein te verlaten; 

d. verplicht ter ordelijk verloop van een evenement of bij enig voorval, waardoor 

wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan een daartoe strekkende aanwijzing van een 

ambtenaar van de politie of brandweer zijn weg te vervolgen of aanwijzingen van andere aard in 

het belang van de openbare orde of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter 
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beperking van gemeen gevaar, onverwijld en stipt op te volgen. 

	

Feitcode lid 2/5: F 060: 	Niet voldoen aan de verplichting tot het opvolgen van een bevel 

van een politieambtenaar in het kader van samenscholing en/of 

(dreigende) wanordelijkheden. 

	

Boete: 	OM-schikking 

Toelichting: "Gegeven bevel en tijdstip" 

2.9 Overige overtredingen.  
Naast bovengenoemde feiten zijn de volgende feiten ook veel voorkomend en indien 

noodzakelijk te handhaven. 

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen 
Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg of in openbaar 

water zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen. 

Feitcode 	: p F 185: 	Natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen. 

Boete: 	€ 130,-. 

Toelichting: Binnen bebouwde kom en op welke plaats. 

Voorschriften Venten en innemen Standplaats.  

Rondom het stadion Feyenoord zijn diverse standplaatsvergunningen ex art. 5:15 APV 

uitgegeven, waarbij het merendeel een standplaats heeft op het Voorplein aan de Olympiaweg. 

Gelet op deze Standplaatshouders geldt artikel 5:15 APV voor de tijd die ze er kunnen staan, 

zijnde officieel 1 uur voor aanvang van de verkoop (opbouw) en 1 uur na sluiting (afbouw). 

Naast de officiele standplaatshouders kende de APV ook mensen met een mobiele 

ventverglinning. Deze vergumiinghouders konden op de in bijlage IV getoonde straten van 3 

uur voor en 1 uur na het evenement geen gebruik maken van hun vergunning. 

Daarnaast waren er illegale venters, die bij aantreffen werden aangehouden. 

ECHTER: M.i.v. 1-10-2008 is het oude artikel 5.2.2. APV over het venten aangepast aan 

Europese regelgeving en in 2012 hernummert. 

Het artikel luid nu: 

Artikel 5:15 Ventverbod 

1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,de 

volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

2. Het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 uur en 

09.00 uur. 

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op nader door het 

college aan te wijzen wegen, dagen of uren. 

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp 

wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet. 
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Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting 
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, geldt niet voor: 

a. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken waarin 

gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de 

Grondwet; 

b. het aan huffs afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als 

bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet; 

c. het te koop aanbieden, afleveren of verkopen van goederen op een door het college ingestelde 

markt, op een evenement waarvoor een vergunning geldt krachtens artikel 2:25, of op een 

standplaats waarvoor een vergunning geldt krachtens artikel 5:18. 

Artikel 5:17 Begripsbepaling 

In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: op of aan de weg of aan een openbaar water 

dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijke en in 

de open lucht gelegen plaats waar in de uitoefening van de ambulante handel vanuit een 

mobiele 

inrichting of vanaf een grondplaats, tafel of enig ander vergelijkbaar middel goederen te koop 

worden aangeboden of verkocht of diensten worden aangeboden of verstrekt. 

Artikel 5:18 Standplaatsen 

1. Het is verboden zonder standplaatsvergunning van het college in de uitoefening van de 

ambulante handel een standplaats in te nemen al dan niet met een mobiele verkoopinrichting, 

een kraam, een tafel of enig ander middel op of aan de weg of een openbaar water voor het te 

koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen 

of diensten. 

2. Een standplaatsvergunning wordt verleend voor de duur van drie jaar. 

3. Een vergunning wordt alleen verleend aan natuurlijke personen. 

4. Per persoon wordt voor dezelfde periode niet meer dan een vergunning verleend. 

5. Het verbod geldt niet voor handelingen als bedoeld in het eerste lid: 

a. op een door het college ingestelde markt; 

b. op een evenement waarvoor een vergunning geldt krachtens artikel 2:25. 

6. Dit artikel is niet van toepassing voor zover in het daarin geregelde 

onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de 

Wegenverordening Zuid-Holland, de Wet milieubeheer of de Woningwet. 

Artikel 5:18a Weigerings- en intrekkingsgronden 

Onverminderd artikel 1:8 kan het college een standplaatsvergunning weigeren of intrekken: 

a. in het belang van de brandveiligheid; 

b. in het belang van de verkeersvrijheid of verkeersveiligheid; 

c. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan; 

d. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente; 

e. gelet op de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse; 

f. gelet op de grootte of het uiterlijk van de verkoopinrichting; 
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g. wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of een deel van de 

gemeente redelijkerwijs to verwachten is dat door het verlenen van de vergunning een redelijk 

verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt. 

Hierdoor worden er dus geen ventvergunning meer verstrekt en zijn er nog maar 2 soorten 

handelaars: 

a) Zij die een standplaats in nemen met een vergunning conform artikel 5:18 van de APV; 

b) De ambulante handelaars die tussen 09.00-21.00 uur overal mogen verkopen, 

tenzij de Openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid, de verkeersvrijheid of 

veiligheid in gevaar komt. 

Tot slot: Alcoholverkoop is altijd verboden voor iedereen met of zonder vent of 

standplaatsvergunning. 

• 
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3.2 De ME-ondersteuning.  
Voor deze wedstrijd worden ingezet binnen District Feyenoord-Ridderster: 
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* Naam * * Functie * * Roepnr. * 

77- I I 
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EVENEMENT : 
	

DATUM 

INDELING PERSONEEL ( COMMANDANTEN EN GROEPEN) BIJ DE WEDSTRIJD: 
COMMANDO:  



BIJLAGE IIA. 

AO, 
=.PS11 

-••••■•••.- 
AttnO''' 
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Verbindingsschema 
KNVB BEKERFINALE 2013 (Openbare orde regeling) 

Donderdag 9 mei 2013, aanvang wedstrijd 18:00 uur 

VerbindingssChema 
KNVB BEKERFINALE 2013 (ME regeli 

Donderdag 9 mei 2013, aanvang wedstrljd 18:01, uur 



BIJLAGE III.  

MAASGEBOUW TEM 14 
• 8  DUN I'm 10 4 El 9 6 

4111•1•4111■11117•11111111111M1111., 
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, 



BIJLAGE IV Alcoholgebied. —1 Ventverbodstraten + de P=terreinen 
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