
Beantwoording van technische vragen raadslid CDA,  de heer M.L. Veldhuijzen, door wnd. 
burgemeester mevrouw drs. M.M. van ’t Veld over de Verordening binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen.  
 
 Vraag 1: Uit de toelichting begrijpen wij dat geen van de drie voorgaande gemeenten deze 
verordening had vastgesteld. Voor zover herleidbaar vragen wij ons af of hier in (één van) de 
gemeenten een bewuste keuze voor is gemaakt, of dat over dit onderwerp in de voorgaande 
gemeenten simpelweg nooit is nagedacht/gesproken. In het eerste geval roept dit de vraag op 
waarom deze keuze nu anders gemaakt moet worden, in het tweede geval is de vraag waarom 
dit nu wel relevant is. 
 
Ik hecht belang aan een gedegen en rechtmatige voorbereiding op eventuele situaties waarbij 
binnentreden ter uitvoering van een noodverordening tegen de wil van een bewoner noodzakelijk kan 
zijn. In dat kader dient de  burgemeester zo nodig te beschikken over legitieme bevoegdheden in 
geval zich een dergelijke situatie voordoet. 
 
Hoewel het helder is dat de Burgemeester graag duidelijkheid wil over de bevoegdheden, is ons nog 
steeds niet duidelijk waarom dit in de voorgaande gemeenten kennelijk niet speelde. Graag zouden 
wij op dit specifieke punt nog een nadere toelichting willen. 
 
Het is van belang om in Stichtse Vecht deze verordening te hebben, mocht er zich een situatie 
voordoen waarbij men een woning moet binnentreden ten tijde van een noodsituatie.  De vraag 
waarom de vorige gemeenten geen verordening hadden is in dit verband niet meer relevant meer.  
 
Vraag 2: Wij begrijpen het voorstel zo dat het nut van deze verordening erin gelegen is dat bij 
het van kracht zijn van een noodverordening soms flankerende maatregelen nodig zijn, zoals 
het binnentreden van een woning om de bewoner die in het geval van evacuatie niet wil 
vertrekken. Kan de burgemeester nog andere situaties noemen dan dit voorbeeld waarvoor 
deze bevoegdheid nodig kan zijn? Zo nee, is het dan niet zinvoller om de bevoegdheid tot dat 
specifieke geval te beperken? 
 
Deze verordening is gebaseerd op artikel 149a en artikel 176 Gemeentewet. Artikel 176 benoemt de 
situaties die omschreven staan in artikel 175 Gemeentewet. Het gaat hierbij volgens de wet om 
oproerende bewegingen, ernstige wanordelijkheden of rampen, dan wel ernstige vrees voor het 
ontstaan hiervan. Het gaat bovendien specifiek om binnentreden. Een evacuatieplicht is met deze 
verordening niet aan de orde.  
 
Dit antwoord verbaast ons enigszins, nu juist de mogelijkheid om mensen te dwingen te evacueren 
specifiek als voorbeeld wordt aangedragen in de toelichting, te weten onder aan pagina 3 en 
nogmaals onder het kopje Beperking huisrecht (artikel 12 Grondwet). Andere voorbeelden worden 
feitelijk niet gegeven, terwijl de terminologie oproerende bewegingen, ernstige wanordelijkheden of 
rampen, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan hiervan op zijn minst ruim genoemd kan worden. 
Wij willen nogmaals verzoeken om een aantal concrete situaties te noemen waarin deze bevoegdheid 
gebruikt kan worden (en bijvoorbeeld al gebruikt is in andere gemeenten).  
 
Aansluitend daaraan roept deze brede bevoegdheid de vraag op of deze bevoegdheid zich wel 
uitsluitend beperkt tot direct bij de noodverordening betrokken burgers, of dat het bijvoorbeeld ook 
mogelijk is dat huizen in de omgeving van een oproer binnengetreden worden om van daaruit de 
oproer te bestrijden. Ik benadruk hierbij met klem dat ik begrijp dat dit in de praktijk niet zal gebeuren, 
maar ik wil uitsluitend weten of ik het goed begrijp dat de wettelijke kaders die mogelijkheid bieden.  
 
De Algemene wet op het binnentreden bepaalt dat onder meer de burgemeester een machtiging kan 
afgeven tot het binnentreden. Een noodverordening geldt voor een gebied. In dat gebied kunnen met 
een machtiging op grond van deze verordening woningen worden binnengetreden in geval daartoe 
een noodzaak bestaat op grond van bescherming van de openbare orde en veiligheid en/of de 
volksgezondheid. Op pagina 3 wordt inderdaad gesteld dat vroeger de wettelijke bevoegdheden 
noodbevel en noodverordening niet de basis waren voor het binnenreden van woningen. Daarom is 
nu juist artikel 149a opgenomen.  
 
 



Vraag 3: Wij gaan er vanuit dat de bevoegdheid als zodanig zeer zorgvuldig zal worden 
gewogen en alleen als uiterste middel zal worden ingezet. Desalniettemin zouden wij graag 
vernemen of en zo ja welke protocollen schuilgaan achter deze verordening. 
 
De Algemene wet op binnentreden bevat diverse waarborgen tegen onrechtmatige 
inbreuken op bijvoorbeeld het huisrecht en het recht op privacy.  
 
Deze wetgeving gelezen hebbende, lijkt het dat het met name ziet op de 
administratieve handelingen rondom het binnentreden (legitimatie, verslag etc.). Onze 
vraag spitste zich toe op protocollen waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden 
het bevel verstrekt wordt. Deze zullen, gezien de tekst, logischerwijs neergelegd zijn 
in rampenplannen etc. 
 
Een protocol kenmerkt zich vaak door administratieve acties die verplicht moeten 
worden uitgevoerd om zorgvuldigheid en rechtmatigheid van handelen te borgen.   
Verder zijn onverkort de eisen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de 
Gemeentewet, de Algemene wet op het binnentreden en deze verordening van 
toepassing.  
 
Vraag 4: Het voorstel leert dat de burgemeester ook anderen dan politieagenten kan machtigen 
tot binnentreden. Aan welke 'anderen' moeten we dan denken? 
 
Er kan enkel worden binnengetreden door personen die daartoe bij of krachtens de wet bevoegd zijn 
verklaard. 
 
Over welke wet wordt hier gesproken? Waar staat deze beperking? Art 149a Gemw stelt slechts dat 
de ‘met het toezicht op de naleving of de opsporing belaste personen’ mogen binnentreden, waarbij 
zoals wij de tekst lezen deze ‘belasting’ voortvloeit uit de (nood)verordening zelf. Er wordt althans daar 
niet verwezen naar enig ander wettelijk kader. Dit zou dus wel degelijk betekenen dat zij die een 
noodverordening moeten handhaven, mogen binnentreden. Dat zou betekenen dat enige persoon die 
een handhavingsverplichting krijgt over een noodverordening, ook zou mogen binnentreden (mits 
aanvullend gemachtigd). Wederom benadruk ik hierbij met klem dat ik begrijp dat dit in de praktijk niet 
zal gebeuren, maar ik wil uitsluitend weten of ik het goed begrijp dat de wettelijke kaders die 
mogelijkheid bieden.  
 
De Algemene wet op het binnentreden, artikel 2, artikel 3 meer in het bijzonder. In deze verordening is 
bepaald wie alhier (lokaal) zijn belast met het uitvoeren van toezicht op de verordening. Zie ook de 
toelichting van de VNG.   
 
Vraag 5: Wij begrijpen dat de verordening tenminste deels noodzakelijk is omdat in het 
verleden is gebleken dat het gedwongen evacueren van burgers een onrechtmatige 
overheidsdaad inhield, nu een wettelijke bevoegdheid ontbrak. Hoe kijkt de burgemeester aan 
tegen de gespannen verhouding tussen deze verordening en de persoonlijke integriteit van 
burgers? 
 
Zie onder vraag 2.  
 
Zie onder vraag 2 en 4. Met name de mogelijk zeer brede bevoegdheid die hier gegeven wordt, noopt 
onzes inziens tot een zeer zorgvuldige afweging. In dat kader zijn wij nog steeds zeer benieuwd hoe 
de gevraagde zeer brede bevoegdheid zich verhoudt tot de persoonlijke integriteit van burgers, zeker 
wanneer in theorie hun rechten geschonden lijken te kunnen worden zonder dat ze zelf rechtstreeks 
betrokken zijn en door een ieder die daartoe gemachtigd is. 
 
Artikel 149a is de basis voor het opstellen van de verordening. Op grond van de verordening wordt het 
mogelijk om zo nodig in noodsituaties het huisrecht te beperken. Uiteraard weegt de burgemeester te 
allen tijde af of beperking van het huisrecht in het specifieke geval noodzakelijk is.  
 
 



Vraag 6: Zou een burger deze verordening/een daaruit voortvloeiend bevel ook kunnen 
bestrijden met een beroep op de fundamentele rechten van de mens? Zo ja, wat verbetert deze 
wettelijke bevoegdheid dan ten opzichte van de oude situatie?  
 
Indien er onrechtmatig inbreuk is gemaakt op een grondrecht kan te allen tijde daar rechtens tegen 
worden opgekomen. De wet en de verordening legitimeert de burgemeester om noodbevoegdheden 
in te zetten.  
 
Klopt het, gezien deze antwoorden, dat dit dus betekent dat de bewijslast of het binnentreden legitiem 
was nu dus verschuift van de overheid naar de burger? Neem het evacuatievoorbeeld. Voorheen was 
het de overheid die daar moest aantonen dat het algemeen belang zodanig was dat het individuele 
belang terzijde moest worden geschoven. Nu dient het individu aan te tonen dat de overheid haar 
bevoegdheid onrechtmatig heeft ingezet. Is dit een juiste analyse? 
 
Overigens komt hier in aanvulling nog de vraag op, wie het aansprakelijke bestuursorgaan is, indien 
een art. 149a Gemw verordening wordt toegepast. Op grond van de gemeentewet stelt de Raad deze 
verordeningen vast. De raad delegeert dit nu echter naar de Burgemeester. Werkt deze delegatie 
door, of blijft de gemeenteraad verantwoordelijk? Met andere woorden, wie is de tegenpartij van de 
burger in een eventuele civiele schadeprocedure? 
 
Het gaat hier om binnentreden niet om evacuatie. De beperking op het huis- cq recht op privacy is 
gelegitimeerd via deze verordening in bijzondere noodsituaties. Inbreuk niet.  
Tegen inbreuk kan een benadeelde via de rechter opkomen.  
De raad stelt alle verordeningen vast. De burgemeester gebruikt de verordening bij het uitoefenen van 
bevoegdheden ten tijde van een noodsituatie. De burgemeester is derhalve het bevoegde gezag in 
dezen.   


