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VERZONDEN 1 3 APR. 2D1l 

In antwoord op uw brief van 2 april 2012 bericht ik u als volgt over de door het kamerlid de heer Dl bi 

gestelde vragen over huiszoekingen voor Koninginnedag in Rhenen. 

1. De wijze waarop mijn uitlatingen tijdens een informatiebijeenkomst voor inwoners van Rhenen 

zijn weergegeven, vertekenen het volledige beeld van mijn betoog. Door verschillende passages 

uit opnames te gebruiken, wordt mijn opmerking hierover geheel buiten zijn context geplaatst. 

2. In artikel149a Gemeentewet, en de op grond daarvan door de gemeenteraad vastgestelde 

Verordening Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Rhenen 2012 zijn de basis om 

dergelijke vergaande bevoegdheden uit te voeren. De "Verordening Binnentreden ter uitvoering 

noodverordeningen Rhenen 2012" is conform het huidige model van de VNG. 

In het bijzonder is in verband met de komst van de Koninklijke Familie tijdens Koninginnedag 

de Koninginnedagverordening door mij vastgesteld. Op dit moment bestaat er immers geen 

voornemen tot huiszoeking over te gaan. Er moet een dermate dreigende situatie ontstaan die 

binnentreden rechtvaardigen. Dit kan bij voorbeeld gelegen zijn bij ernstig vermoeden van 

verboden wapenbezit. Volledigheidshalve merk ik op dat het in de Koninginnedagverordening 

Rhenen opgenomen artikel16 nadrukkelijk bepaalt dat de Algemene wet op het binnentreden 

en de "Verordening Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Rhenen 2012" in acht 

genomen dienen te worden. 

3. Zoals ook in de beanhyoording van vraag twee aangegeven, zal eerst bij een ernstige dreigende 

situatie sprake kunnen zijn van een gerechtvaardigd binnentreden. Bij niet verdacht burgers zal 

niet tot binnentreden worden overgegaan. 

Ik hoop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. Volledigheidshalve treft u bijgaand 

de "Koninginnedagverordening Rhenen 2012" aan, alsmede de "Verordening Binnentreden ter 

uitvoering noodverordeningen Rhenen 2012". 


