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Noodverordening en het
Coronavirus; hoe zit dat met
de bekendmaking?
Nijmegen, 25 maart 2020

Vanwege het coronavirus/COVID-19 stellen de veiligheidsregio’s noodverordeningen vast (art. 39 Wet
Veiligheidsregio’s jo. art. 176 Gemeentewet). Een noodverordening heeft een bijzonder karakter en
wordt in uitzonderlijke gevallen vastgesteld en uitgevoerd. Denk hierbij aan de noodverordening in
1953 voor de watersnoodramp, (internationale) voetbalwedstrijden, illegale dansevents en demontages
van bommen. Indien er sprake is van opschaling vanwege een bovenlokale ramp of crisis wordt de
bevoegdheid van de burgemeester om een noodverordening vast te stellen overgeheveld naar de
voorzitter van de veiligheidsregio. Dit laatste doet zich op dit moment voor.
Vanwege het bijzondere karakter van deze noodverordeningen, gaan wij onderstaand in op belangrijke
aandachtspunten rondom de bekendmaking en de beschikbaarstelling op het internet van deze
noodverordeningen.

Primaire bekendmaking
Een vastgestelde noodverordening moet zo snel mogelijk na de vaststelling bekendgemaakt worden. Bekendmaken van de
noodverordening is belangrijk, deze treedt namelijk pas in werking na de bekendmaking. Personen tot wie de noodverordening
is gericht moeten op de hoogte kunnen zijn van de inhoud van de noodverordening.
Gezien het spoedeisende karakter van een noodverordening, mag het bekendmaken van de noodverordening op een eigen
gekozen wijze. Dit vormt een uitzondering op art. 32k Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin regels omtrent het
bekendmaken van besluiten onder normale omstandigheden zijn uitgewerkt.
Een noodverordening kan primair en daarmee rechtsgeldig worden bekendgemaakt via bijvoorbeeld een publicatie in het Blad
gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio, publicatie in één of meer Gemeentebladen, de website van de
veiligheidsregio of van deelnemende gemeente(n). Ook is bekendmaking mogelijk via de radio, televisie en via het uitdelen van
strooibiljetten.
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Overheid.nl
Daarnaast dient de veiligheidsregio de noodverordening, op grond van art. 32l Wet gemeenschappelijke regelingen, in
geconsolideerde vorm via het internet beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt ook nadat de noodverordening is
ingetrokken. De veiligheidsregio kan dit bewerkstelligen door de geconsolideerde tekst van de noodverordening te plaatsen in
de Decentraleregelingenbank op www.overheid.nl.
De noodverordening wordt overigens niet in de Decentraleregelingenbank van de deelnemende gemeente opgenomen.

Secundaire bekendmaking
Naast de primaire manier van bekendmaken kent de wet (art. 32k Wet gemeenschappelijke regelingen) het gebruikelijke
wettelijke regime voor het bekendmaken van verordeningen. Dit leidt voor de volledigheid en duidelijkheid veelal tot een
secundaire bekendmaking. De veiligheidsregio is aan zet om de secundaire bekendmaking van de noodverordening in goede
banen te leiden. Zij hebben immers de bevoegdheid om de noodverordening vast te stellen en bekend te maken. De
bekendmaking van de noodverordening kan daarom, zodra dit feitelijk mogelijk is, worden geplaatst op
http://www.officielebekendmakingen.nl/. Er zijn twee scenario’s denkbaar:
1.

De veiligheidsregio heeft geen eigen publicatieblad: alle deelnemende gemeenten kunnen de noodverordening
bekendmaken in het Gemeenteblad via DROP;

2.

De veiligheidsregio heeft wel een eigen publicatieblad, het Blad gemeenschappelijke regeling: de veiligheidsregio kan
de noodverordening zelf bekendmaken via DROP1. De deelnemende gemeenten hoeven dan in principe de
noodverordening niet zelf bekend te maken in hun eigen Gemeenteblad.

Als de noodverordening een bepaling bevat dat de bekendmaking (ook) in de gemeentebladen geschiedt, dan is het aan te raden
dat óók alle deelnemende gemeenten de noodverordening bekendmaken in hun eigen Gemeenteblad via DROP zonder de tekst
van de veiligheidsregio te wijzigen. In de praktijk komt een dergelijke bepaling veelal voor in de toelichting bij de
noodverordening en leidt deze tot verwarring.

De bekendmaking in het kort
Schematisch ziet de bekendmaking er als volgt uit:

1

Een secundaire bekendmaking is niet aan de orde als de veiligheidsregio de primaire bekendmaking al via het Blad gemeenschappelijke regeling

heeft laten verlopen.
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Spoedbekendmaking in DROP
Op werkdagen, tijdens kantoortijden, kan er een spoedbekendmaking aangevraagd worden om ervoor te zorgen dat de
bekendmaking zo snel mogelijk gedaan wordt. De procedure daarvoor staat beschreven op de website van KOOP:
https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2017/10/24/procedure-spoedpublicaties.
Door gebruik te maken van een eigen publicatieblad is de veiligheidsregio niet afhankelijk van de deelnemende gemeenten voor
de bekendmaking en hebben zij de bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten in eigen hand.

Daadkracht Bekendmaken
Heeft u vragen, bel ons gerust. Wij zijn bereikbaar via 024 3446288.
Daadkracht Bekendmaken ondersteunt diverse veiligheidsregio’s en gemeenten bij de publicatie van onder andere
noodverordeningen.
Daadkracht Bekendmaken is marktleider online publiceren van regelgeving en kennisgevingen volgens de Wet elektronische
bekendmaking (o.a. DROP). Daadkracht ondersteunt met advies, training en invoerdiensten.
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