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Agendapunt          :     09 
Voorstelnummer : 09-066 
Raadsvergadering : 4 oktober 2012 
Naam opsteller : R. Visser 
Informatie op te vragen bij : R. Visser 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp 
 
Onderwerp: Vaststellen 'Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 
gemeente Bergen (NH) 2012. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De ‘Verordening binnentreden ter uitvoering  van noodverordeningen gemeente 

Bergen (NH) 2012’ vast te stellen.  
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel betreft het vaststellen van de ‘Verordening binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen gemeente Bergen (NH) 2012’.  
 
Bevoegdheid tot binnentreden van een woning 
Het huisrecht is op basis van de art. 12, lid 1, Grondwet een sterk beschermd grondrecht. Slechts 
in uitzonderlijke gevallen én op basis van een bevoegdheid bij of krachtens een wet in formele zin 
kan dit recht worden beperkt. Artikel 147 en 149a van de Gemeentewet geven de gemeenteraad 
de bevoegdheid om een verordening vast te stellen, waarbij de raad aan de burgemeester de 
bevoegdheid geeft om in het geval van een (dreigende) ramp of crisis een woning binnen te 
treden. Daarvoor zijn dan nog wel enkele voorwaarden. Zo moet de burgemeester bij 
noodverordening bepalen dat ter handhaving van de openbare orde en veiligheid of bescherming 
van het leven of de gezondheid van personen een woning mag worden binnengetreden. Degene 
die binnentreedt moet op basis van de Algemene wet op het binnentreden nog altijd een 
machtiging tot binnentreden hebben, behalve bij binnentreden voor de afwending van acuut 
gevaar. 
 
Waarom nu dit voorstel? 
De gemeente Bergen heeft momenteel geen ‘Verordening binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen’ (hierna: “de verordening”). Bij de evaluatie van de brand aan de Lamoraalweg 
in Egmond aan den Hoef is de nut en noodzaak van de verordening besproken. Vanuit het team 
bevolkingszorg, bestuursondersteuning is het voorstel gekomen om zo spoedig mogelijk de 
verordening vast te laten stellen. De verordening is om diverse redenen wenselijk. Door de 
verordening kan er onder meer door de burgemeester zeker worden gesteld dat er in het geval van 
een brand nabij woningen er in die woningen zich geen personen meer bevinden. Ook kan er bij 
afwezigheid van de bewoners woningen worden betreden in het geval dat dit nodig is voor 
toezichthoudende zorg die strekt tot handhaving van de openbare orde of veiligheid.  
 
Waarborgen huisrecht 
Er zijn diverse waarborgen tegen ongeoorloofde inbreuken op het huisrecht. Artikel 149a 
Gemeentewet geeft de eerder genoemde kaders, waarbinnen de bevoegdheid mag worden 
gebruikt. Daarnaast biedt de verordening niet zelfstandig de bevoegdheid tot binnentreden. De 
burgemeester moet bij noodverordening de belangen afwegen om bepalingen op te nemen die de 
burgemeester de mogelijkheid geven om een woning binnen te treden. Tot slot mag niet zomaar 
iedereen ter uitvoering van de noodverordening woningen binnentreden. Een machtiging die de 
burgemeester afgeeft is daarvoor vereist. Ook dan moet de burgemeester een belangenafweging 
maken.  
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad besluit de verordening vast te stellen.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
Het vaststellen van de verordening is een raadsbevoegdheid. 

 aan de raad voorgelegd? 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
In geval van een ramp of crisis kan de burgemeester ter uitvoering van een eerder vastgestelde 
noodverordening een woning zonder toestemming van de bewoner betreden. De burgemeester 
wordt hierbij geadviseerd door het crisisteam.  
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 
 
b. Externe communicatie  nvt. 
 
c. Extern overleg gevoerd met     nvt. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Deze specifieke bevoegdheid (binnentreden ivm openbare orde en veiligheid) is voorbehouden 
aan de burgemeester. Er bestaan echter ook andere mogelijkheden om een woning binnen te 
treden. Maar die zijn te beperkt om in geval van een ramp of crisis adequaat op te treden. De 
andere gevallen zijn de volgende. In geval van acuut gevaar voor leven van personen of diens 
gezondheid kan één ieder een woning betreden om dit gevaar af te wenden. 
Opsporingsambtenaren kunnen bovendien onder voorwaarden gebruik maken van hun 
bevoegdheid om een woning te betreden ter opsporing van strafbare feiten.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Het besluit tot het vaststellen van de verordening wordt gepubliceerd. De verordening treedt in 
werking op de dag na die van bekendmaking.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen.  

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Nee.  
 
4. overige 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Dit is de enige mogelijkheid op grond van de gemeentewet om ter uitvoering van 
noodverordeningen woningen binnen te treden, zonder toestemming van de bewoner. 
 
Bijlagen:  
1. raadsbesluit 
 
Bergen, 21 augustus 2012 

 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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