Week 32, 1 augustus 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad.

Verordening ter handhaving van de openbare orde en ter
beperking van gevaar op grond van artikel 176 Gemeentewet
(Noodverordening Dance Valley 2017, Dutch Valley 2017 en Latin
Village 2017)

De burgemeester van de gemeente Velsen,
GELET OP
artikel 176 van de Gemeentewet
OVERWEGENDE
dat evenementen zullen plaatsvinden op:
 zaterdag 12 augustus 2017, Dance Valley,
 zaterdag 19 augustus 2017, Dutch Valley en
 zondag 20 augustus 2017, Latin Village
dat het gebruik van modelvliegtuigen of drones nabij of boven het grondgebied van Velsen,
te weten: Recreatiegebied Spaarnwoude, grenzend aan het gedeelte van Rijksweg A9,
Amsterdamseweg N202, Buitenhuizerweg en Zijkanaal C tijdens bovengenoemde
evenementen hinderlijk is en gevaar kan opleveren voor bezoekers en/of artiesten en/of
medewerkers van de festivalorganisatie en/of medewerkers van hulpdiensten;
dat hierdoor de veiligheid van de in het bedreigde gebied (evenemententerrein in en/of
omgeving) verblijvende personen wordt bedreigd, althans dat er een ernstige vrees is voor
ernstige wanordelijkheden of zware ongevallen;
dat met de Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen de
veiligheid niet, althans onvoldoende kan worden gewaarborgd;
dat daarom een tijdelijke maatregel moet worden getroffen, die met gebruikmaking van de
huidige bestaande wetgeving niet, of niet op deze wijze kan worden getroffen, en die in het
belang van het beperken van gevaar noodzakelijk is;
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BESLUIT:

vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de
openbare orde en ter beperking van gevaar:
Artikel 1 begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. kaart: de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart van het
aangewezen gebied (bijlage 1);
b. drone: een vliegend of anderszins zich voortbewegend of voorbewogen en/of hangend of
zwevend luchtvaartuig, al dan niet voorzien van een camera, zonder piloot aan boord (een
modelluchtvaartuig, als bedoeld in artikel 1 van de Regeling modelvliegen, en/of een RPA,
als bedoeld in artikel 1 van de Regeling op afstand bestuurd luchtvaartuigen).

Artikel 2 Reikwijdte
Deze verordening geldt voor het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Velsen, te
weten: Recreatiegebied Spaarnwoude, grenzend aan het gedeelte van Rijksweg A9,
Amsterdamseweg N202, Buitenhuizerweg en Zijkanaal C, zoals dat is aangegeven in
bijlage 1 bij deze verordening.
Artikel 3 Verbod van drones en gelijksoortige luchtvaartuigen en onderdelen daarvan
op het voorhanden hebben en/of in bezit houden hiervan
Het is verboden om op:
1. zaterdag 12 augustus 2017 van 10.00 uur tot 23.00 uur
2. zaterdag 19 augustus 2017 van 10.00 uur tot 23.00 uur
3. zondag 20 augustus 2017 van 10.00 uur tot 23.00 uur

in de openbare ruimte binnen het in bijlage 1 aangewezen gebied op enigerlei wijze een
drone
voorhanden te hebben en/of feitelijk in bezit te houden.
Artikel 4 Aanwijzingen politie
Alle aanwijzingen gegeven door de politie in het kader van de naleving van het bepaalde in
deze verordening of in het belang van de openbare orde of veiligheid, dienen stipt te
worden nagekomen.
Artikel 5 Toezicht op de naleving
De volgende personen zijn belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bepaald is
in deze
verordening:
a. Ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 141, sub b, van het Wetboek van
Strafvordering;
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b. De door de burgemeester aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren, als
bedoeld in artikel 142, eerste lid, sub a, van het Wetboek van Strafvordering;
c. De door de burgemeester aangewezen toezichthouders.
Artikel 6 Strafbepaling
Het overtreden van een bepaling van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis
van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie conform artikel
443 Wetboek van Strafrecht.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking na de dag van bekendmaking door publicatie om 10.00
uur en vervalt op zondag 20 augustus 2017 om 23.00 uur of vervalt op het moment dat
door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de noodverordening eerder is
opgeheven.
Artikel 8 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Noodverordening Dance Valley 2017, Dutch
Valley 2017 en Latin Village 2017”.

Velsen, 11 augustus 2017
Was getekend,
De burgemeester van Velsen,

F.C. Dales
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