
 

Toelichting: 

Interpellatie: vragen van inlichtingen aan het college of de burgemeester over een onderwerp dat niet 

vermeld staat op de agenda. 

Procedure: het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van 

de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk 

bij de voorzitter ingediend. (art. 40, eerste lid RvO). 

 

 

Interpellatieverzoek voor de raadsvergadering van 22 april 2014 
 

Agendapunt  : 7b 

 

Onderwerp : Art. 41 vragen SP inzake noodbevel rondom Petten tijdens NSS 

 

Datum  : 20 april 2014 

 

 

 

Aan de voorzitter van de raad. 

 

 

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 

 

1. In het antwoord op vraag 4 of het noodbevel proportioneel was, geeft u aan dat omdat 

het de hogefluxreactor betrof en internationaal was opgezet dit het enige juiste middel was. 

Betekent dit dat iedere vorm van demonstratie bij de HFR een noodbevel kan verwachten 

en dat bij ieder internationaal bezoek een noodbevel wordt afgekondigd als er betogingen 

worden verwacht? 

 

2. U stelt in antwoord op vraag 6 dat u niet vond dat er sprake was van een vreedzame 

betoging. In de beelden die wij hebben kunnen zien, zaten de betogers rustig in het gras met 

hun spandoeken. Was het nodig om hen op dat moment nog te laten arresteren? 

 

3. Klopt het dat in het noodbevel stond dat de excursie op geen enkele manier beïnvloed 

mocht worden? Zo ja, betekent dit ook dat er geen enkele mogelijkheid was om daar te 

demonstreren? 

 

4. Volgens de gemeentewet is een noodbevel mogelijk als er sprake is van ‘oproerige 

beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan 

wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan’. Waarom vond u dat er in dit geval sprake 

was van een oproerige beweging of andere ernstige wanordelijkheden? 

 

5. Was het mogelijk om op basis van artikel 2.1 van de APV de betogers te laten verwijderen, 

waardoor een noodbevel niet meer noodzakelijk zou zijn geweest? 

 

 

Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden. 

 

 

 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

Jan-Pjotr Komen    

   


