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NOODBEVEL 

(ex artikel175 van de Gemeentewet) 

De burgemeester van de gemeente Schagen: 

OVERWEGENDE: 

1. Dat op dinsdag 25 maart 2014 een activiteit plaatsvindt in Petten, gelegen in de gemeente 

Schagen; 

2. Dat deze activiteit bestaat uit een excursie welke plaatsvindt in het kader van de Nuclear 

lndustry Summit 2014 waarbij een gezelschap een bezoek zal brengen aan dé 

hogefluxreactor In Petten; 

3. Dat de burgemeeSter door betrouwbare bron is geattendeerd op het feit dat deze excursie 

door een groep actievoerders mogelijk verstoord zal gaan worden; 

4. Dat deze verstoring mogelijk zal plaatsvinden in of nabij Petten, dan wel bij of nabij het ECN 

terrein, dan wel op de toegangswegen daar naar toe; 

5. Dat deze verstoring maakt dat ernstige vrees bestaat. voor het ontstaan van dê schending van 

de openbare orde, dan wel van het ontstaan van oproerige beweging, dan wel van ernstige 

wanordelijkheden; 

GELET OP ARTIKEL 175 VAN DE GEMEENTEWET; 

BEVEELT: 

1. Dat de excursie ongehinderd doorgang moet kunnen vinden en in geen enkele vorm mag 

worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden beïnvloed; 

2. Dat al degenen die kennelijk door gedreg, kleding, uitrusting of anderszins kenbaar maken en 

voor, tijdens of na het tijdstip waarop de excursie plaats zal vinden, zich in of nabij Petten, 

gemeente Schagen bevinden, op één of andere wijze de openbare orde verstoren of dreigen 

te verstoren, dan wel geen gehoor geven aan het bevel dergelijke gedragingen te staken dan 

wel niet uit te oefenen, zljn verplicht om zich op eerste aanzegging van de politie te 

verwijderen en verwijderd te houden uit de nabijheid van Petten en uit een straal van 10 

kilometer rondom Petten. 

3. Dit noodbevel heeftwerking en rechtskracht op de dag van 25 maart 2014. 

0 

De bur gemeente Schagen ; 



De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit bevel. Opzettelijk niet voldoen aan het 
hierboven omschreven bevel kan op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht worden 
gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede 
categorie. 

Ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen dit 
beslult binnen zes weken na de dag van uitreiking van dit bevel een gemotiveerd bezwaarschrift 
worden Ingediend bij de burgemeester van de Gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen. 
Daarnaast kan een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbal)k Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG, Alkmaar. 
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