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Adviescommissie   3 maart 2010 
Dagelijks bestuur 10 maart 2010 
Algemeen bestuur   9 juni 2010 
 
Aantal bijlagen:  -       Agendapunt: 3e 
 
Onderwerp Actualisatie algemene verordening  
 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling. 
 
De bevoegdheden van het recreatieschap zijn in algemene zin omschreven in de 
gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van het recreatieschap is bevoegd om 
de taken en verantwoordelijkheden nader uit te werken in een algemene verordening (AV). 
 
De huidige AV is in 2004 vastgesteld. Inmiddels hebben zich een aantal ontwikkelingen 
voorgedaan die aanleiding zijn de algemene verordeningen voor de Noord-Hollandse 
recreatieschappen te actualiseren. 
 
Zo is in de praktijk gebleken dat er onduidelijkheden zijn in formuleringen van de AV, zoals 
bijvoorbeeld bij de bepalingen over loslopende honden, kamperen, of het tijdelijk afmeren 
van (woon)schepen. 
 
De huidige omschrijving van kleine evenementen heeft tot gevolg dat bepaalde activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes, vergunningplichtig zijn. Op grond van de AV geldt 
daarvoor een aanvraagtermijn en dient het in de legesverordening vastgestelde legesbedrag 
te worden voldaan. Dit betekent in de praktijk een drempel voor recreanten die gebruik willen 
maken van de gebieden en een inspanning voor de beheerorganisatie voor wat betreft 
vergunningverlening en handhaving. Het is wenselijk bij de actualisatie van de AV een 
duidelijkere omschrijving op te nemen waardoor gewenste vormen van kleinschalig 
georganiseerd gebruik, zoals verjaardagfeestjes, eenvoudig kunnen plaats vinden. Uit 
gesprekken met vertegenwoordigers van een aantal deelnemende gemeenten is verder  
gebleken dat er behoefte is aan duidelijke protocollen voor de behandeling van 
evenementenaanvragen waarin een goede onderlinge afstemming is gewaarborgd. 
 
Op dit moment is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in voorbereiding. 
De Wabo introduceert de omgevingsvergunning die in de plaats komt van een aantal 
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. De wet dient nog te worden vastgesteld. 
Indien de Wabo wordt vastgesteld zal op een enkel punt aanpassing van de AV nodig zijn. 
Op dit moment wordt juridisch advies ingewonnen over de gevolgen van de Wabo, zodat 
duidelijk wordt op welke punten precies de AV dient te worden geactualiseerd.  
 
De actualisatie zal in afstemming met de participanten in het tweede kwartaal van 2010 
worden uitgewerkt. De ambtelijke voorbereidingstijd voor herziening AV bedraagt circa 4 
maanden, daarna volgt het bestuurlijk traject dat ongeveer eenzelfde doorlooptijd kent.  

M E D E D E L I N G 


