
 

 
 
Agendapunt  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 7 november 2013 
Naam opsteller : S. Diepbrink 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders :  
Registratienummer RAAD130148 
Zaaknummer  
 
Onderwerp: Algemene verordening Geestmerambacht 
 
Aan de raad, 
Beslispunt:  - een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de algemene verordening 

van het recreatieschap Geestmerambacht 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel betreft een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de algemene verordening 
van het recreatieschap Geestmerambacht voor het werkgebied Geestmerambacht. 
 
Als gevolg van de uitbreiding van het werkgebied van het recreatieschap Geestmerambacht is het 
noodzakelijk de bestaande algemene verordening van het schap aan te passen. Het algemeen 
bestuur van het schap heeft overeenstemming bereikt over een ontwerp van een nieuwe algemene 
verordening. In dit ontwerp is rekening gehouden met nieuwe wetgeving (Dienstenwet, Europese 
Dienstenrichtlijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 
 
In de nu voorliggende tekst is ook rekening gehouden met de inbreng vanuit de 
deelnemende gemeenten. 
 
Op grond van artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling moeten de deelnemende 
gemeenten en de provincie een verklaring van geen bezwaar afgeven, pas daarna kan 
het algemeen bestuur overgaan tot vaststelling en bekendmaking van de nieuwe 
verordening. Zonder instemming van onze gemeente is uitvoering van toezicht en handhaving 
binnen het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Op grond van artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling moeten de deelnemende 
gemeenten en de provincie een verklaring van geen bezwaar afgeven, pas daarna kan 
het algemeen bestuur overgaan tot vaststelling en bekendmaking van de nieuwe 
verordening. Zonder instemming van onze gemeente is uitvoering van toezicht en handhaving 
binnen het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk. 
 
De inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de vorige verordening betreffen zowel tekst als  
toelichting van de Algemene Verordening, te weten; 
  

a. Artikel 1:5 Weigeringsgronden 
Het recreatieschap wil een wat bredere omschrijving (vergunning kunnen weigeren 
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binnen het kader van de doelstellingen van het recreatieschap). 
 
b. Artikel 2:3 Aanbieden van lessen en diensten 
Het recreatieschap wil dit artikel handhaven om bijvoorbeeld gericht op te kunnen 
treden tegen personen die op parkeerplaatsen in een recreatieschap aanbieden om 
tegen betaling autoruiten te wassen c.q. dat al hebben gedaan en daar dan geld voor 
vragen. 
 
c. Artikel 2:4 Venten 
Het recreatieschap wil dit artikel handhaven (in tegenstelling tot de model APV/de 
APV van de gemeente) omdat het recreatieschap dit instrument nodig heeft bij de 
(grotere) commerciële evenementen die door hun commerciële zuigkracht kleinere 
neringdoenden aantrekken hetgeen kan botsen met de eisen die het 
verkeersplan/veiligheidsplan stellen aan die evenementen (ondermeer 
onbelemmerde doorstroming op de toegangswegen). Vanuit Europese regelgeving 
(dienstenrichtlijn) kunnen dergelijke bepalingen gehandhaafd blijven mits er een 
deugdelijke motivering voor is. 
 
d. Artikel 2:6 Filmopnamen 
Het recreatieschap wil dit artikel handhaven teneinde de privacy van recreanten 
goed te kunnen waarborgen en voorts om maatregelen te kunnen nemen in verband 
met onvoorziene (verkeers)drukte die kan ontstaan als er op locatie gefilmd wordt. 
 
e. Artikel 2:11 Propagandamiddelen en verspreiden van stukken 
Het recreatieschap wil dit artikel handhaven om verrommeling van het gebied, 
hetgeen met name speelt bij grotere commerciële evenementen tegen te kunnen 
gaan. 
 
f. Artikel 2:22 Gebruiksvoorschiften en verkeerstekens 
Dit is een “kapstokartikel” dat aangeeft dat het verboden is zich te gedragen in strijd 
met ter plaatse kenbaar gemaakte gebruiksvoorschriften of verkeerstekens die door 
het bestuur zijn uitgevaardigd ten behoeve van een ordentelijk en veilig gebruik van 
de gebieden. Het recreatieschap wil dit artikel handhaven, ondermeer ten behoeve 
van plaatsing van eigen borden die uitleggen wat op een bepaalde locatie wel en 
niet is toegestaan. 
 
g. Artikel 3:5, vierde lid Geluidhinder 
Dit artikellid zegt dat het verbod van het eerste lid van artikel 3;5 dat geluidsoverlast 
verbiedt, niet geldt voor zover gemeentelijke of landelijke regelgeving reeds in dit 
onderwerp voorziet. Het artikel moet gehandhaafd blijven omdat het artikel over 
geluidshinder bedoeld is als aanvulling op de gemeentelijke of landelijke regels. Zou 
dat artikellid niet worden opgenomen dan zou artikel 3:5 -voor zover formeel 
juridisch mogelijk- in beginsel gelden in plaats van alle gemeentelijke en landelijke 
geluidhinderregels hetgeen niet de intentie is van dit artikel. 

 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
           

 raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
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Externe communicatie : nvt 
Extern overleg gevoerd met : nvt 
 
  
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Niet van toepassing.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Niet van toepassing. 
 
Risico’s 

 overige: niet van toepassing. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Op grond van artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling moeten de deelnemende 
gemeenten en de provincie een verklaring van geen bezwaar afgeven, pas daarna kan 
het algemeen bestuur overgaan tot vaststelling en bekendmaking van de nieuwe 
verordening. Zonder instemming van onze gemeente is uitvoering van toezicht en handhaving 
binnen het werkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling niet mogelijk. 
 
 
Bijlagen:  
 

- Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht 
- Overzichtskaart areaal Algemene verordening 
- Toelichting Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht 

 
 
 
Bergen, 17 september 2013 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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