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Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau 
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied. 

Aan de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk 
 
 
Velsen-Zuid : 29 mei 2019 
Uw kenmerk : -- 
Ons kenmerk : U20190520 adp 
Projectnummer : -- 
Onderwerp : Ontwerp gewijzigde algemene verordening (AV) 
Bijlagen  : 1. ontwerp gewijzigde AV 
    2. kaart werkingsgebied AV 
    3. wijzigingen AV 
Behandeld door : Loes van Swol telefoon 023 520 29 48 / 06 135 233 60 
 
 
Geachte raden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk, 
 
Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht wil het algemeen bestuur voorstellen de 
algemene verordening aan te passen conform het u hierbij toegestuurde ontwerp. Op grond van art 5, lid 3 
van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht stellen wij u hierbij in de gelegenheid 
uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
 
Toelichting 
 
De gemeente Heerhugowaard heeft (mede namens de gemeente Langedijk) het recreatieschap verzocht de 
algemene verordening zo aan te passen dat de bevoegdheid voor het verlenen van evenementen-
vergunningen bij de gemeenten komt te liggen.  
 
Om dit te realiseren zijn de volgende artikelen in de verordening geschrapt/gewijzigd: 

1. Artikel 2.2 lid 1 t/m 3 - die regelden dat het vergunnen van evenementen een bevoegdheid was van 
het recreatieschap - is geschrapt. 

2. Artikel 2.2 lid 5 is zo aangepast dat duidelijk is dat voor evenementen in de recreatiegebieden van het 
recreatieschap de bepalingen van de gemeentelijke APV gelden. 

 
Tevens is artikel 4.1 lid 1 t/m 3 geschrapt. Dit artikel staat los van het verlenen van evenementenvergunningen, 
maar betreft parkeren van voertuigen en wrakken. Met het schrappen van deze tekst sluit de verordening beter 
aan bij de realiteit.  
 
Uiteindelijk zal het algemeen bestuur van het recreatieschap in de vergadering van 13 november 2019 een 
besluit nemen. Uw reactie zal door het algemeen bestuur worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.  
 
We vragen u om uiterlijk 30 september 2019 uw reactie aan ons kenbaar te maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht, 

 
Gerben Houtkamp 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


