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Geachte heer, mevrouw,
Op 15 januari jl. heeft het college u geïnformeerd over de belangrijkste
veiligheidsmaatregelen, die in onze gemeente van toepassing zijn gedurende de dagen rond
de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart a.s. in Den Haag.
De voorbereidingen voor de NSS zijn inmiddels in de eindfase beland en de noodzakelijke
(veiligheids)maatregelen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen tijdens de NSS
zijn door mij gisteren definitief vastgesteld in een noodverordening.
Bijgaand treft u deze noodverordening ter informatie aan. De noodverordening dient in de
eerstvolgende raadsvergadering (13 maart 2014) door u te worden bekrachtigd.
Hedenochtend zal ik deze noodverordening tijdens een persconferentie nader toe lichten.
Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerder verstrekte informatie is het volgende.
Vanwege het feit dat er - naar nu blijkt - reeds op zondag meer dan 20 regeringsvliegtuigen
zullen aankomen, is besloten het gebied rond de Polderbaan een dag eerder af te sluiten,
namelijk van zaterdagavond 22 maart 18.00 uur tot en met dinsdag 25 maart 24.00 uur.
Ik heb alle betrokkenen vandaag een brief gestuurd waarin ik ze op de hoogte stel van deze
wijziging. Op 11 maart a.s. organiseer ik van 18.00 - 21.00 uur een inloop-Zinformatiebijeenkomst in het Novotel, Sloterweg 299 te Badhoevedorp. Daar zal ik om 19.00 uur de
inhoud van de noodverordening nader toelichten. Betrokkenen kunnen hier ook hun
individuele vragen stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van gemeente en politie.

FSC
Mixed Sources
P i o d u i t g r o e p uit q o c d t w h ï ï r d »

C i r t r w . S C ï COC 0 0 4 M I
I9M

fenil

t t o H n l i h v CMincÜ

Onskenmerk
Volgvel

14.071497\adv
2

De gevolgen van wegafsluitingen in en rond onze gemeenten heb ik in beeld gebracht in
bijgevoegde factsheet. Aangezien deze maatregelen een grote impact hebben op het
maatschappelijk leven in het gehele gebied, stuur ik deze informatie vandaag naar alle
betrokken inwoners, directies van scholen, ondernemersverenigingen, parkmanagement
bedrijventerreinen, vervoerders leerlingen vervoer bijzonder onderwijs/gehandicapten
vervoer, zorgorganisaties, sportverenigingen, uitvaartondernemers en de dorps- en
wijkraden.
Voor nadere informatie over de NSS kunt u terecht op www.haarlemmermeer.nl/nss. Hier
vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen.
Ik vertrouw er op u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

èterings, burgemeester

gemeente

NOODVERORDENING

Haarlemmermeer

NOODVERORDENING INZAKE NUCLEAR SECURITY SUMMIT

De burgemeester van Haarlemmermeer,

G E L E T OP

Artikelen 175 en 176 Gemeentewet;

OVERWEGENDE DAT
o
o
«
»
o
o
«>
o

Op 24 en 25 maart 2014 in Den Haag een internationale conferentie (Nuclear Security
Summit; hierna: NSS) wordt gehouden;
een groot aantal genodigden voor de NSS op de luchthaven Schiphol aankomt en later
hier vandaan vertrekt;
het Ministerie van Buitenlandse Zaken de organisator is van de conferentie;
een groot aantal staatshoofden, regeringsleiders en vertegenwoordigers van
internationale organisaties aan deze conferentie zal deelnemen;
internationale delegaties van 53 landen en 5 internationale organisaties worden
verwacht;
op basis van informatie van de politie en inlichtingendiensten tijdelijk extra
veiligheidsmaatregelen nodig zijn;
deze maatregelen met gebruikmaking van de bestaande wetgeving niet, of niet tijdig
kunnen worden getroffen;
met die tijdelijke maatregelen de volgende belangen worden gediend:
a) het voorkomen van ernstige verstoringen van de openbare orde;
b) de persoonlijke veiligheid van de genodigden in het algemeen, waarbij zowel
Nederlandse als buitenlandse bewindslieden en hun gevolg bijzondere bescherming
vereisen;

Voorts overwegende dat,
o
o
«>

bij de noodzakelijk te nemen maatregelen de belangen van bewoners, ondernemers en
bezoekers zoveel mogelijk worden gewaarborgd;
bij de noodzakelijk te nemen maatregelen de bereikbaarheid voor hulpdiensten wordt
gewaarborgd;
de noodzakelijk te nemen maatregelen afzonderlijk worden aangevuld op grond van de
aanwijzing van een Veiligheidsrisicogebied;
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BESLUIT
vast te stellen

VERORDENING TER HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE EN TER VOORKOMING
VAN GEVAAR IN VERBAND MET DE NSS
Artikel 1 - Begripsbepalingen
a. Fietsers: personen die zich fietsend op de weg bevinden.
b. Medewerkers: personen die werkzaam zijn bij 1 van de bedrijven die zich bevinden in
het NSS-gebied zoals bedoeld in artikel 2 en van te voren zijn aangemeld bij de politie.
c. NSS-gebied: het gemarkeerde gebied zoals weergegeven in Bijlage 1.
d. Openbaar water: wateren als bedoeld in artikel 1:1 onder c van de Algemene
Plaatselijke Verordening Haarlemmermeer 2014.
e. Vaartuig: elk vaartuig, al dan niet gemotoriseerd, zeilplank of watervliegtuig, dat wordt
gebruikt of geschikt is om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water,
alsmede een drijvend werktuig, een drijvende inrichting, of een drijvende zaak,
woonschepen, vlotten, luchtbedden en banden mede daaronder begrepen.
f.

g.

Voertuig: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met uitzondering van:
a) treinen;
b) kruiwagens, kinderwagens en dergelijke kleine voertuigen.
Weg: hetgeen artikel 1:1 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening
Haarlemmermeer 2014 daaronder verstaat.

Artikel 2 - Reikwijdte
Deze verordening geldt voor het NSS-gebied zoals dat is gearceerd op de, bij deze
verordening behorende plattegronden 1 tot en met 4 op de tijdstippen zoals aangegeven bij
de plattegronden (Bijlage 1).
Artikel 3 - Verblijfsverbod NSS-gebied
1.

Het is eenieder op de in Bijlage 1 - Plattegrond 2, 3 en 4 genoemde dagen en tijden
verboden zich binnen het NSS-gebied te bevinden.

2.

De in het eerste lid genoemde verbodsbepaling geldt niet voor personen die beschikken
over een door de Minister van Buitenlandse Zaken verleende accreditatie in combinatie
met een geldig identiteitsbewijs. Deze accreditatie zijn zij verplicht, op eerste vordering,
tezamen met een geldig identiteitsbewijs, te tonen aan de met toezicht en handhaving
van deze verordening belaste ambtenaren van politie.

3.

De in het eerste lid genoemde verbodsbepaling geldt niet voor personen die in het in
Bijlage 1 - Plattegrond 2 gebied woonachtig zijn, alsmede van tevoren bij de politie
aangemelde bezoekers van deze personen.

4.

De in het eerste lid genoemde verbodsbepaling geldt niet voor:
a) medewerkers van in het NSS-gebied, zoals bedoeld in Bijlage 1 - Plattegrond 2,
gevestigde bedrijven, die op voorhand bekend gemaakt zijn bij de politie en/of de
Koninklijke Marechaussee;
b)

bezoekers van in het NSS-gebied, zoals bedoeld in Bijlage 1 - Plattegrond 2,
gevestigde bedrijven, die op voorhand bekend gemaakt zijn bij de politie en/of de
Koninklijke Marechaussee.
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5.

De in het tweede, derde, vierde en zevende lid genoemde personen dienen zich te
legitimeren en zich te onderwerpen aan een onderzoek, al dan niet door middel van
detectieapparatuur, op de aanwezigheid van voor de openbare orde of veiligheid
gevaarlijke voorwerpen.

6.

De burgemeester kan ontheffing verlenen voor het verbod zoals bedoeld in het eerste
lid.
7. De in het eerste lid genoemde verbodsbepaling geldt niet voor gebruikers van het
fiets/bromfietspad Hoofdweg Oostzijde, zoals weergegeven op Bijlage 1 - Plattegrond 2,
voor zover dit wordt gebruikt wordt voor woon-werk enlof schoolverkeer tussen 07.00
uur en 19.00 uur. Gebruikers van het fiets/bromfietspad dienen de aanwijzingen van de
politie en/of Koninklijke Marechaussee direct op te volgen. Het is gebruikers van het
fiets/bromfietspad niet toegestaan te stoppen op de weg of te lopen.
8.

Ingeval van calamiteiten kan worden afgeweken van het bepaalde in het twee, derde,
vierde en zevende lid. Dit naar het oordeel van de politie en/of de Koninklijke
Marechaussee.

Artikel 4 - Afstand bestuurbare objecten
Het is eenieder op de in Bijlage 1 - Plattegrond 1 genoemde dagen en tijden verboden in de
openbare ruimte op afstand bestuurbare of programmeerbare vlieg-, voer-, vaartuigen of
andere objecten te besturen, voorhanden te hebben of te laten vliegen/varen/rijden.
Artikel 5 - Vaartuigen
Het is op de in Bijlage 1 - Plattegrond 2 van deze verordening genoemde dagen en tijden of
op aanwijzing van de politie en/of Koninklijke Marechaussee verboden zich met een vaartuig
te bevinden in het NSS-gebied of daar vaartuigen achter te laten.
Artikel 6 - Verboden gedragingen, voorwerpen en uitrusting
1. Het is een ieder verboden zich in het NSS-gebied als bedoeld in Bijlage 1 Plattegrond 1:
a)

2.

3.

op of aan de openbare weg te gedragen met het kennelijke doel de openbare orde
en veiligheid te verstoren of zich zodanig te gedragen dat redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat daardoor de openbare orde wordt verstoord of de veiligheid in
gevaar kan worden gebracht;
b) op of aan de openbare weg voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te
vervoeren die bestemd zijn of kunnen worden gebruikt om de openbare orde te
verstoren of de veiligheid in gevaar te brengen;
c) op of aan de openbare weg het gezicht af te dekken met bivakmutsen, helmen,
maskers, shawls, of andere middelen met het kennelijk doel herkenning te
bemoeilijken of zich onherkenbaar te maken.
Onverminderd de wet Wapens en Munitie, is het een ieder verboden zich in het NSSgebied als bedoeld in Bijlage 1 - Plattegrond 1 te begeven of te bevinden wanneer men
in het bezit is van spandoeken, telelenzen, camera's, wapens dan wel voorwerpen die
als wapens kunnen dienen.
De ambtenaar van de politie en/of Koninklijke Marechaussee beoordeelt of er sprake is
van voorwerpen dan wel uitrusting zoals in het vorige lid omschreven.
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Artikel 7 - Bijzondere gebodsbepalingen
1. Het is eenieder op de in Bijlage 1 - Plattegrond 1 genoemde dagen en tijden verplicht,
op een daartoe strekkend bevel, gegeven door of namens de burgemeester, terstond
a)
b)

zich te verwijderen en zich verwijderd te doen houden, in de aangewezen richting;
objecten, waaronder: trappen, steigers, hoogwerkers of soortgelijke objecten,
uitstallingen, bloembakken, uithangborden, reclameborden, vlaggen(stokken),
spandoeken, luchtballonen, vliegers, e.d., die zich op, boven of aan de openbare
weg bevinden, tijdelijk te verwijderen;

c)

voer-, of vaartuigen te verwijderen;

d)

handelingen, die strijd opleveren met het bepaalde in deze verordening te staken en
de gevolgen van deze handelingen te beperken en/of ongedaan te maken;
de aan de straatzijde gelegen ramen en deuren van woningen, bedrijven en
instellingen tijdelijk gesloten te houden;

e)
f)

werkzaamheden aan/in/onder/boven de openbare weg te staken en de werken en/of
de openbare weg in een zodanige staat te brengen, dat het transport van de
deelnemers van de NSS ongehinderd voortgang kan vinden.

2.

Ambtenaren van politie en/of de Koninklijke Marechaussee zijn bevoegd om namens de
burgemeester de in het eerste lid genoemde vorderingen te geven.

3.

Voertuigen, obstakels, objecten en vaartuigen, die strijd opleveren met het bepaalde in
dit artikel en niet tijdig overeenkomstig het eerste lid, door de rechthebbende worden
verwijderd, kunnen door de politie en/of de Koninklijke Marechaussee worden verwijderd
en tijdelijk in bewaring worden genomen.

Artikel 8 - Samenscholing
Het is eenieder op de in Bijlage 1 - Plattegrond 2 genoemde dagen en tijden, voor zover niet
rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich in groepen van vier of meer
personen op te houden binnen het NSS-gebied.
Artikel 9 - Stopverbod
Het is eenieder op de in Bijlage 1 - Plattegrond 2 genoemde dagen en tijden, zonder geldige
reden, verboden te stoppen. Dit verbod is van toepassing op zowel bestuurders van
voertuigen, fietsers alsmede voetgangers.
Artikel 10 - Strafbaarheidstelling
1.

Een ieder is verplicht de aanwijzingen, door of namens de burgemeester op grond van
deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.
2. Overtreding van het bepaalde in deze verordening wordt ingevolge artikel 443 van het
Wetboek van Strafrecht bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een
geldboete van de tweede categorie.
3. De politie en de Koninklijke Marechaussee zijn belast met het toezicht op de naleving
van de bepalingen van deze verordening.
4. De politie en de Koninklijke Marechaussee zijn bevoegd al die maatregelen te treffen die
zij noodzakelijk achten met het oog op handhaving van de openbare orde.
Artikel 11 -Handhaving
De handhaving van de bij deze verordening uitgevaardigde algemeen verbindende
voorschriften wordt opgedragen aan de politie en/of de Koninklijke Marechaussee, ieder voor
zover het zijn/haar bevoegdheden betreft.

Onderwerp
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Artikel 12 - Inwerkingtreding en geldigheidsduur
1.
2.

De verordening treedt in werking op zaterdag 22 maart 07.00 uur en blijft van kracht tot
woensdag 26 maart 18.00 uur.
Afschriften van de verordening, inclusief de bijbehorende kaarten zijn kosteloos
verkrijgbaar bij het gemeentelijk contactcentrum aan het Raadhuisplein 1 te Hoofddorp
en zijn te raadplegen via de website van de gemeente Haarlemmermeer:
www.haarlemmermeer.nl.

3.

Indien personen aanwezig binnen het gebied als bedoeld in Bijlage 1 - Plattegrond 1, 2,
3 en 4 geconfronteerd worden met deze noodverordening, en onbekend zijn met deze
noodverordening, zal tweemaal aangezegd worden door een persoon als bedoeld in
artikel 7 lid 2 dat er een noodverordening van kracht is, alvorens aanwijzingen te geven.
Indien mogelijk zal een exemplaar van deze noodverordening getoond worden.

4.

Deze verordening wordt, ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Gemeentewet,
terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland en van de Officier van
Justitie, hoofd van het arrondissementsparket Haarlem.

Artikel 13 - Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald ais Noodverordening NSS

De burgemeester van Haarlemmermeer

Haarlemmermeer.
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BIJLAGE
Plattegrond 1, geldig van zaterdag 22 maart 07.00 uur tot woensdag 26 maart 18.00 uur
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Plattegrond 2, geldig van zaterdag 22 maart 18.00 uur tot dinsdag 25 maart 24:00

Afgesloten gebied
- (~~*) afgesloten gebied rondom Polderbaan; uitsluitend toegankelijk voor bestemmings-verkeer
(bewoners en aangemelde personen)
- "JsC controlepost politie; legitimatie verplicht (vanaf 14 jr)
- f
{ veiligheidszone van 250 m vanaf hek Polderbaan waar niet op het land gewerkt mag worden

Verkeersmaatregelen
-

afgesloten weg
—

Hoofdweg Westzijde; op bepaalde tijdsblokken is dit deel van de weg volledig afgesloten
eenrichtingsverkeer
tweerichtingsverkeer
fietspad langs A5 afgesloten
fietspad Hoofdweg-Oostzijde open voor scholieren en woon-/werkverkeer van 07:00 uur tot
19:00 uur

Onderwerp
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Plattegrond 3, geldig van zaterdac 22 maart 18.00 uur tot woensdaq 26 maart 03 00 uur
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Plattegrond 4, geldig van zondag 23 maart 16.00 uur tot woensdag 26 maart 03.00 uur
Rijksweg A4
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Voor nadere informatie over de NSS kunt u
terecht op: www.haarlemmermeer.nl/nss.

gemeente

Haarlemmermeer

Voor vragen over de bereikbaarheid kunt u
bellen via 0900-1852.

De Nuclear Security Summit 2014 (NSS)
Zeer ernstige verkeershinder
Het verkeer moet rekening houden
met afsluitingen en omleidingen vanaf
zaterdagavond 22 maart tot woensdagochtend
26 maart. Vandaar dat de gemeente oproept om
de trein te nemen of thuis te werken en alleen in
de auto te stappen als dat noodzakelijk is.

Treinen
Voor de treinen van en naar Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn
geen beperkingen en de NS rijdt volgens de normale
dienstregeling. Omdat verwacht wordt dat meer mensen deze
dagen voor het OV zullen kiezen, zet NS extra capaciteit in. De
meest actuele informatie vindt u op www.ns.nl.

Ga goed voorbereid van huis de weg op door

Busvervoer

www.vanAnaarBeter.nl te raadplegen en de actuele

Voor het busvervoer op 23, 24 en 25 maart zijn er enkele

verkeersinformatie in de gaten te houden. Éénmaal onderweg

aanpassingen. Buslijnen 145, 161 en 164 rijden volgens

adviseren wij de omleidingsroutes op de borden te volgen.

een aangepaste route, waarbij enkele haltes komen te

Houd op de wegen rekening met files en langere reistijden.

vervallen. Buslijn 261 rijdt in het geheel niet. Houd voor de
overige buslijnen rekening met langere reistijden vanwege

P+R-locaties

verkeershinder. Nadere informatie volgt op

Automobilisten kunnen gebruik maken van de volgende

www.connexxion.nl en www.arriva.nl.

parkeervoorzieningen om verder te reizen met het openbaar
vervoer: Station Hoofddorp, Station Nieuw-Vennep, Getsewoud

Voor nadere informatie over de NSS kunt u terecht op:

Zuid (Zuidtangent) en Spaarneziekenhuis. De voormalige

www.haarlemmermeer.nl/nss.

bushalte Floriade-Zuid (Paviljoenlaan) wordt tijdelijk open
gesteld voor de NSS.
*M1 Gnlf
n*/o<m
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Haatknvoost
Wegafsluitingen
I
Naar v e r w a c h t i n g van zondag 23 maart 16:00
uur t o t maandag 24 maart 15:00 uur en van
dinsdag 25 maart 13:00 t o t woensdag 26 maart
05:00 uur:
-

A5 tussen Raasdorp (A9| en De Hoek

(A4) in beide richtingen afgesloten;
-

H M A4 richting Den Haag tussen

Badhoevedorp en Burgerveen: t w e e rijstroken
beschikbaar maar o p - en a f r i t t e n Hoofddorp en
Nieuw-Vennep richting Den Haag afgesloten;
-

M M A44 richting Den Haag tussen

Burgerveen en Wassenaar afgesloten:
-

^

o v e r - e n onderdoorgangen A4 en A44

enkele periodes van 15-20 m i n u t e n afgesloten
-

adviesroutes

Afgesloten g e b i e d
Naar verwachting van zaterdag 22 maart 18:00
uur t o t dinsdag 25 maart 24:00:
-

gebied r o n d o m Polderbaan afgesloten

voor doorgaand verkeer; gebied Expo
H a a r l e m m e r m e e r niet toegankelijk
f i e t s / b r o m f i e t s p a d Hoofdweg-Oostzijde
open voor scholieren en w o o n - / w e r k v e r k e e r van
07:00 uur t o t 19:00 uur; l e g i t i m a t i e v e r p l i c h t
(vanaf 14 jr)

