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NOODBEVEL 

(ex artikel 175 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 
Industry Summit 2014 waarbij een gezelschap een bezoek zal brengen aan de 
hogefluxreactor in Petten; 

3. Dat de burgemeester door betrouwbare bron is geattendeerd op het felt 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 de 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 beinvloed; 

2. Dat al degenen die kennelijk door gedrag, 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 een 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, zijn 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 heeft werking en rechtskracht op de dag van 25 maart 2014. 

Schagen, 25 maart 2014 

De burg eester van 	gemeente Schagen ; 

wwv-i.schagen.ni 



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 
besluit 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 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 251, 1800 BG, Alkmaar. 



Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

> Retouradres: Postbus 20010 2500 EA Den Haag 

De burgemeester van de gemeente Schagen 
Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

T 	079 320 50 50 

F 	070 320 07 33 

Europaweg 4 

2711 AH Zoetermeer 

Postbus 20010 

2500 EA Den Haag 

Contact 

Datum 24 maart 2014 
Betreft Ambtsbericht 

In het kader van zijn wettelijke taakuitvoering beschikt de AIVD over de volgende 
betrouwbare informatie: 

Actievoerders zijn van plan om op dinsdag 25 maart 2014 een in het kader van de 
Nuclear Industry Summit 2014 georganiseerde excursie to verstoren. De ache 
richt zich tegen een gezelschap, dat een bezoek brengt aan de hogefluxreactor in 
Petten en vindt pleats in of nabij Petten. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

Luitenant-generaal b.d. 
Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

Ons kenmerk 

83a60613-or1-2.0 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

0 

Pagina 

1 van 1 



Terugkoppeling gesprek Wise en Politie Amsterdam (HHN) 
Datum: 14-02-2014 

Aanwezig vanuit Wise: 

Aanwezig vanuit Politie Amsterdam 
(HHN) 

(tgv HHN) 

geeft aan dat hij verrast was om door de politie gebeld te worden tbv een 
gesprek, maar zeer welwillend is om het gesprek aan te gaan. Het gesprek heeft een 
open en ongedwongen karakter. Voor Wise geldt dat zij zich alleen wil richten op de 
NIS, daar de NSS in Den Haag niet het juiste podium is voor hun boodschap. De 
aanwezigen bij de NIS zijn juist degene die het gebruik van kernenergie propageren. 

3telt dat Wise tegen kemenergie is en voor `schone energie' 

• Op 16 feb aanstaande zal een bijeenkomst worden gehouden door het LPTK om de 
actiemogelijkheden te bezien voor eventuele actie bij de NIS. Het LPTK bestaat uit: 
Wise, LAKA, Greenpeace en 'stop Borssele'. Daarnaast bestaat het LPTK uit diverse 
betrokken burgers. (ongeveer 12). Na deze bijeenkomst zal 	contact met 
HHN opnemen om de diverse scenario's door te nemen. 

• Als context schetste:', 	de antikernwapen 'scene' in Nederland, volgen 
bestaat deze uit nog geen 40 man. Want om in de woorden van 

spreken, "het gaat goed in Nederland." We hebben twee kerncentrales, eentje is er 
gesloten. In Duitsland hebben ze een actief sluitingsbeleid. En in Frankrijk worden er 
geen nieuwe meer gebouwd. 

O Gekeken naar de NSS/NIS/NKS is Wise het volgende van plan. 

In de aanloop tot deze evenementen willen zij een publicatie gaan uitbrengen, de 
zondag daags voor de programmadagen is de ambitie om een discussie of filmavond te 
houden. Tbv de NIS is Wise voornemens om deel te nemen aan een zogenaamde 
Picketline bij de Beurs van Berlage. Een melding hiertoe zal gedaan worden door 

verwacht dat er nog geen 30 man zullen deelnemen aan deze 
Picketline. HHN heeft de diverse mog-elijkheden geduid om een demonstratie te 
organiseren, in casu is besproken dat het wellicht lastig gaat worden om (i) de 
deelnemers op de plaats van lokatie te krijgen, daar het Damrak open ligt en het 
openbaar Vervoer zeer druk zal zijn ivm de NSS 2014. (ii) Tevens is aangegeven door 
HHN dat het gebied om de Beurs mogelijk binnen een 'beveilig.de' ring zou vallen en 
hierdoor niet toe g-ankelijk zal zijn voor demonstranten. 



jeeft als laatste aan dat men van plan is om tezamen met de Japanse 
gemeenteschap op 11 mrt aanstaande een herdenking to organiseren tbv de ramp bij 
Fukushima in Mediametic in Amsterdam 

Kort en goed is het een goed en constructief gesprek gebleken. 



NAV 1 

NAV 2 

NAV 3: 

: door HHN contact op genomen met secretariaat LAKA, 
maart 14.00 uur. Gebruiken we ook met samen met HHN Noor 
acties van LAKA in Petten 

: Deze info is doorgegeven aan HHN Den Haag ( 
de informatie. Demo is daar al bekend. Aanvrager is 
informeert bij Buurtregisseur van Noelhuis of hij nadere info heeft. 
Informatie doorgegeve.-.n aan HHN Oos',-Nederland 	 Deze gaat verder met de 
informatie. Tevens zal HHN Oost-Nederland informeren bij de vaste demonstranten die bij 
URENCO demonstreren of er initiatieven of animo is om in Amsterdam aan te sluiten bij de 
Picket-line. Deze vraag wordt ook uitgezet bij de Duitse vestiging van URENCO in GrOnau en 
bij de locale politie aldaar. 

Afspraak gemaakt op 7 
R011and te spreken over 

Deze gaat verder met 
an het noelhuis.nl. HHN 

Verslag Gesprek WISE,  
2e  overleg met 	 van WISE. 
4-3-2014, 16.30 uur, telefonisch 

Gevraagd welke ontwikkelingen er zija mbt de activiteiten rondom NSS, NIS en NKS. 

Hij gaf aan dat op de voorbereidingsbijeenkomst van LPTK (Landelijk Platform Tegen Kernenergie) 
op 16 februari de volgende activiteiten gepland en besproken zijn. 

1 Maandagochtend 24-3 vanaf 07.00 uur is er een picket-line bij de Beurs van Berlage. Wordt 
georganiseerd namens het LPTK, zie www.stopkernenernie.nl, contact via 	 en 
secretahaatLPTKPqmail.com. Het is aangemeld bij de Centrale Stad. Secretariaat LPTK is 
de beste weg om meer te horen of te bespreken over de picket-line. 

2 Die maandag is er ook een actie in Den Haag; het Haags Vredesplatform en het J. Noelhuis 
uit Amsterdam (dat is dat project in de BijImermeer) roepen op om 5 voor 12 op het station 
Den Haag CS te verzamelen om "in een demonstratieve optocht naar het Congresgebouw te 
lopen". Dat is eigenlijk alles wat er over werd gezegd op het LPTK. Contact via het Haags 
Vredesplatform 

3 Dinsdag is er een actie bij de poort(en) van Urenco in Almelo, als een delegatie van de NIS 
daar op bezoek komt. Organisatie in handen van VEDAN, www.stichttincivedan.nl. 
WISE zelf heeft al lang niet meer gedemonstreerd bij URENCO in Almelo. WISE heeft geen 
enkele indicatie dat er actievoerders uit Duitsland zullen aansluiten in Amsterdam. 

HHN Amsterdam 
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