De burgemeester van de gemeente Hillegom,
Overwegende dat;
in het water van de Trekvaart Haarlem Leiden te Hillegom recent verschillende scherpe explosieven
zijn aangetroffen;
deze locatie na het einde van de Tweede Wereldoorlog kennelijk gebruikt is als dumpplaats voor
munitie of dat er is gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog;
er in deze wateren zeer regelmatig magneetvissers actief zijn;
de explosieven opruimingsdienst (EOD) heeft aangegeven dat de aangetroffen explosieven
granaten waren en zeer instabiel en daardoor levensgevaarlijk waren;
de explosieven opruimingsdienst (EOD) heeft aangegeven, dat scherpe explosieven geactiveerd
kunnen worden door het magneetvissen daar op, mede gelet op de instabiliteit van deze
explosieven;
het zeer aannemelijk is, dat in de genoemde sloot nog meer scherpe explosieven aanwezig zijn;
ernstig rekening moet worden gehouden met ontploffingsgevaar tengevolge van de hierboven
genoemde activiteiten waardoor het leven en de gezondheid van personen in de omgeving van de
bom alsmede materiele belangen in ernstige mate worden bedreigd;
het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het
gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;
de gewone beschikbare middelen en wegen om de hierboven bedoelde problemen te voorkomen,
zoals het plaatsen van hekken rondom de locatie thans mogelijk onvoldoende soelaas bieden en
dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde onder deze buitengewone
omstandigheden algemeen verbindende voorwaarden te stellen;
gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet,
besluit vast te stellen:

Noodverordening van de gemeente Hillegom
Artikel 1. Verbod
1. Het is voor eenieder verboden zich op te houden in het water en op de oever van de
Trekvaart Haarlem Leiden te Hillegom.
2. Het is voor eenieder verboden, te magneetvissen, in het water van de trekvaart Haarlem
Leiden te Hillegom.
Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, bijgevoegd in
bijlage 1.
Artikel 2. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie of door mij daartoe
aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Artikel 3. Uitzondering
Het verbod bedoeld in artikel 1 geldt niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks
betrokken zijn bij of door het bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met het ontgraven,
onschadelijk maken en verwijderen van de in de aanhef bedoelde explosieven en personen die
belast zijn met de bewaking van het terrein.

Artikel 4. Slotbepaling
1. Deze algemene voorschriften treden onmiddellijk na bekendmaking in werking en gelden
tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat deze
voorschriften door hem zijn ingetrokken, vervallen verklaard of dit dat verbod is
opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
2. Deze verordening wordt bekend gemaakt via de website van de gemeente Hillegom.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening vondst explosieven
Trekvaart Haarlem Leiden.
4. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de
gemeente Hillegom (in de vergadering van 9 juli 2020).
Aldus besloten door de burgemeester van Hillegom op 3 juli 2020,
De burgemeester,
Arie van Erk

Bijlage 1. Situatietekening
Overzicht

