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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Intrekken Noodverordening 
boerenprotest Twence 

3452487  11 juli 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Zoals eerder aan u bericht heb ik in verband met de blokkade van de toegangswegen naar de 
afvalverbrandingsinstallaties van Twence  door protesterende boeren op 5 juli 2022 om 16:16 uur 

een noodverordening af moeten kondigen, van rechtswege aflopend op 10 juli 2022 om 12:00 uur.  
 

Op basis van de Gemeentewet1 ben ik gehouden de voorschriften ook formeel in te trekken zodra 
een omstandigheid als bedoeld in artikel 175 lid 1 (oproerige beweging, van andere ernstige 
wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan) zich niet 

langer voordoet. Nu er geen sprake meer is van een dergelijke omstandigheid heb ik de 
Noodverordening boerenprotest Twence op 11 juli 2022 ingetrokken. 

 
Bijgaand treft u ter informatie en voor de volledigheid het intrekkingsbesluit aan, zoals deze ook 

aan de commissaris van de koning en de hoofdofficier van justitie parket Oost-Nederland is 
verzonden.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Hengelo, 

 
De heer S.W.J.G. Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 1 Intrekkingsbesluit Noodverordening boerenprotest Twence  

                                                
1 Art. 176 lid 7 juncto art. 175 lid1 Gemeentewet 



Zaaknummer 3452487

Intrekkingsbesluit ‘Noodverordening boerenprotest Twence, 5 JULI 2022’

De burgemeester van de gemeente Hengelo:

Overwegende dat:

· in verband met het protest van boeren en de blokkade van de toegangswegen van Twence sinds 5 juli 2022 de
‘Noodverordening boerenprotest Twence’ van kracht is;

· artikel 176 lid 7 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorschriften intrekt zodra een
omstandigheid als bedoeld in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet zich niet langer voordoet;

· de blokkade van de toegangswegen van Twence door protesterende boeren inmiddels is opgeheven;
· de boeren die de blokkade hebben uitgevoerd bij hun vertrek hebben aangegeven tevreden te zijn met de actie

nadat er een toezegging is gedaan voor een gesprek tussen hen en een Gedeputeerde van de provincie Overijssel;
· er sinds het vertrek van de boeren geruime tijd verstreken is;
· er sinds het vertrek van de protesterende boeren geen hernieuwde protestactiviteiten ter plaatse zijn

waargenomen;
· er geen aanleiding meer is te veronderstellen dat de boeren op korte termijn opnieuw de toegangswegen willen

dan wel zullen blokkeren;
· er als gevolg van voorgaande geen sprake meer is van een eventuele aanzuigende werking van boeren die

terugkeren van beëindigde protestacties elders;
· er ook voor het overige geen signalen zijn die het langer van kracht blijven van de noodverordening

rechtvaardigen;
· de noodverordening door tijdsverloop op 10 juli 12:00 uur zijn werking heeft verloren;
· er door bovenstaande geen sprake meer is van een situatie als bedoeld in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet;

BESLUIT:
Met inachtneming van artikel 176 lid 7 en het bepaalde in artikel 175 lid 1 van de Gemeentewet de op 5 juli afgekondigde
‘Noodverordening boerenprotest Twence’ in te trekken.

Aldus vastgesteld op 11 juli 2022 te Hengelo,

Burgemeester van Hengelo,

S.W.J.G. Schelberg
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