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Onderwerp: noodverordening grote duin- en bosbrand Bergen
Aan de raad,
Beslispunt:

Als raad te bekrachtigen de door de burgemeester uitgevaardigde
verordeningen, houdende maatregelen ter handhaving van de openbare orde en
ter beperking van gevaar voor personen en goederen in verband met de grote
brand in het duin- en bosgebied van Bergen op 16 en 17 september 2009;
Als raad te bekrachtigen het intrekkingsbesluit van 17 september 2009 waarmee
alle noodmaatregelen die waren ingesteld tijdens en na de grote brand in het
duin- en bosgebied van Bergen buiten werking zijn gesteld.

1. Waar gaat dit voorstel over?
In geval van rampen of zware ongevallen dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan
kan de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet algemeen verbindende
voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar
nodig zijn. Deze algemeen verbindende voorschriften worden vastgelegd in een
noodverordening.
Tijdens de grote duin- en bosbrand in Bergen op 16 september 2009 waren rond 18.00 uur
de omstandigheden zodanig dat de veiligheid van de in het gebied verblijvende personen
ernstig werd bedreigd en dat het in huis blijven in de nabijheid van dit gebied een ernstig
gevaar voor de volksgezondheid vormde dat ik heb besloten om tot vaststelling van een
noodverordening evacuatie over te gaan.
Deze noodverordening heb ik aan het einde van de avond ingetrokken omdat het in huis
blijven in de nabijheid van de brand geen gevaar voor de gezondheid meer vormde en de
evacuatie van de in het woongebied verblijvende personen kon worden opgeheven.
Door de onvoorspelbaarheid van de brand werd nog wel de veiligheid van de in het
duingebied van Bergen verblijvende personen ernstig bedreigd. Dit was voor mij de reden
een noodverordening in te stellen waarin een verbod tot het betreden van het duingebied
van Bergen was opgenomen.
Omdat er bewoners waren die al een ander onderkomen voor de nacht hadden gevonden,
is het woongebied door de ME bewaakt en heb ik besloten om expliciet een
legitimatieverplichting in de noodverordening op te nemen als mensen het gebied als
bewoner wilden betreden. Dit om onbevoegden en personen met slechte bedoelingen uit
het gebied te kunnen weren.
Op 17 september 2009 heb ik besloten de noodverordening duingebied en legitimatie vanaf
14.00 uur in te trekken omdat de veiligheid van de in het duingebied van Bergen
verblijvende personen niet meer werd bedreigd. Door het intrekken van deze
noodverordening was het gebied weer voor een ieder toegankelijk.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Op grond van artikel 176 Gemeentewet moet de burgemeester de raad op de hoogte stellen
van de noodverordening. De raad moet deze noodverordening bekrachtigen zodat deze kan
blijven werken. Omdat de noodverordening(en) inmiddels zijn ingetrokken kan de
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bekrachtiging achteraf plaatsvinden. Dit is noodzakelijk voor de rechtmatigheid van de
verordeningen.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

 collegebevoegdheid
; raadsbevoegdheid
 opiniëren
 kaderstellend
 maatschappelijk urgent
 budgetrecht
De verordende bevoegdheid is een raadsbevoegdheid op grond van artikel 149
Gemeentewet. Om in noodsituaties slagvaardig op te kunnen treden is aan de
burgemeester in artikel 176 Gemeentewet de bevoegdheid gegeven tot het afkondigen van
een noodverordening. De raad moet deze in de eerst volgende vergadering waarbij er
volgens de presentielijst voldoende leden aanwezig zijn, bekrachtigen.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Dit is een exclusieve raadsbevoegdheid.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
In deze situatie was er geen ander instrument voor handen.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Bij het afkondigen van de diverse noodverordeningen zijn op grond van de Gemeentewet
zowel de Commissaris van de Koningin en de Officier van Justitie door mij geïnformeerd
door onmiddellijke toezending van de noodverordeningen.
Omdat de verordeningen zijn ingetrokken is dit proces afgerond. Vanzelfsprekend wordt uw
raad geïnformeerd over de evaluatie van deze grote brand.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Net zoals bij de grote brand in Schoorl nemen wij voor deze brand in Bergen een aparte
begrotingspost op.
Zodra alle kosten bekend zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Overig risico
Onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn de kosten te verhalen bij het rijk, de provincie en
/of de verzekering.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Voor de rechtmatigheid van de verordeningen, moet de raad de verordeningen
bekrachtigen.
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Bijlagen: bijgevoegde bijlagen nummeren en benoemen
1. Noodverordening evacuatie van 16 september 2009;
2. Noodverordening duingebied en legitimatie van 16 september 2009 (inclusief
intrekkingsbesluit);
3. Intrekkingsbesluit van 17 september 2009.
Bergen, 22 september 2009
Burgemeester van Bergen

drs. H. Hafkamp.
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