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Samenvatting 

Er is tijdens een voorlopige voorziening aangegeven door de rechter dat er een juist 

uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2:1 D van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) genomen dient te worden. Het huidige uitvoeringsbesluit verwijst niet meer naar de 

juiste artikelen in de APV. Dat wordt gecorrigeerd door dit besluit. 

De aanwijzing van het luchtvaartterrein Schiphol is ingegeven door de bijzondere status die 

het binnen de gemeente (maar ook landelijk) heeft doordat tientallen miljoenen mensen 

jaarlijks op het luchthaventerrein komen. Om in het kader van openbare ordeverstoringen en 

veiligheidsproblemen mensen de toegang tot het gebied te kunnen ontzeggen, is het nodig 

dat het luchtvaartterrein als gebied wordt aangewezen. 

Doelstelling 
We willen ervoor zorgen dat Schiphol als gebied is aangewezen, waar aan personen een 

verblijfsantzegging opgelegd kunnen worden. 

Oplossingen 
Het nieuwe besluit waarbij Schiphol wordt aangewezen als gebied waar 

verblijfsontzeggingen opgelegd kunnen worden, dient aangepast te worden aan de artikelen 

in de huidige APV. 

Middelen 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. 

Juridische aspecten 
Er zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen dit besluit. 

In- en externe communicatie 
Het besluit zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt. 
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Besluit 

Op grond van het voorgaande heb ik, gelet op artikel 2:1 D van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten om: 

1. het luchtvaartterrein Schiphol, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, aangewezen 
door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij besluit van 23 oktober 1996, onder 
gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit van 30 maart 2000, aan te wijzen als 
gebied waar aan personen die in ernstige mate de openbare orde verstoren een 
verblijfsantzegging kan worden opgelegd; 

2. dit besluit in werking te laten treden de dag na bekendmaking; 
3. deze nota ter informatie aan de raad te zenden. 

Bijlage(n) 

Geen 

eester van de gemeente Haarlemmermeer, 


