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1996 2019 

Artikel 1 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

Waddenzee: het gebied, zoals aangegeven op de 

kaart met toelichting bij de Nota Waddenzee 

(deel 4: tekst van de planologische kernbeslis-

sing zoals deze luidt na vaststelling door de 

Tweede en Eerste Kamer), voorzover ingedeeld 

bij de provincie Friesland, Groningen, Noord-

Holland; 

Platen en kwelders: die gedeelten van de Wad-

denzee die bij gemiddeld laag water geheel of 

grotendeels droogvallen; 

Wadlooptocht: het zich, al dan niet in groepsver-

band, te voet op de platen of kwelders begeven 

of bevinden, of het zich verzamelen op het vas-

teland of de eilanden, voorafgaand aan het zich 

begeven op de platen of kwelders. 

 

Artikel 1 – Definities 
 
In deze verordening wordt verstaan onder:  

 Begeleider: Een meerderjarige die een 

natuureducatieve tocht begeleidt of de-
gene die de gids ondersteunt, maar 
geen erkenning tot wadloopgids heeft   

 Begeleiderspas: Een door een vergun-

ning- of ontheffinghouder afgegeven pas 
voor een begeleider; 

 Deelnemer: Persoon die aanwezig is tij-

dens een wadlooptocht, met uitzonde-
ring van gidsen en begeleiders; 

 Eindtermen Wadloopgids: Criteria ten 

aanzien van:    

• uitrusting die moet worden meege-
voerd bij een wadlooptocht 

• topografische kennis van het wad 

• meteorologische kennis 

• hydrologische kennis van het wad 

• omgang met groepen ongeoefende 
wadlopers 

• de kennis van de geldende regelge-
ving in het gebied 

 Erkenning tot wadloopgids: een be-

schikking waarbij, op basis van een ver-
klaring van de examencommissie, wordt 
vastgesteld dat een persoon het wad-
loopexamen heeft gehaald  

 Examencommissie: een door de geza-

menlijke wadlooporganisaties ingestelde 
commissie, die wadloopexamens af-
neemt; 

 Gedeputeerde staten: de gedeputeerde 

staten van Fryslân  

 Gids: een meerderjarige die leiding 

geeft aan een wadlooptocht en een er-
kenning tot wadloopgids bezit   

 Kustbewoner: persoon die een vaste 

woonplaats heeft op een strook land 
langs de zee; 

 Platen en kwelders: gedeelten van de 

Waddenzee die bij gemiddeld laag wa-
ter geheel of grotendeels droogvallen; 

 Veiligheid Advies Commissie: Een 

commissie bestaande uit personen die 
specifieke kennis hebben op het gebied 
van het wadlopen m.b.t. de veiligheid; 
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 Waddenzee: het gebied, zoals aange-

geven op bijlage 4 gevoegd bij het Be-
sluit algemene regels ruimtelijke orde-
ning (Barro) 

 Wadloopbewijs: een pas waarin de ver-

klaring van de examencommissie, dat 
de houder van het bewijs het wad-
loopexamen heeft gehaald;  

 Wadlopen: het recreatief zich op de pla-

ten en/of kwelders van de Waddenzee 
bevinden.   

 Wadloopexamen: Een theoretische en 

praktische toetsing door de examen-
commissie op basis van de eindtermen 
wadloopgids;  

 Wadlooporganisatie: Een rechtsper-

soon die wadlooptochten organiseert; 

 Wadlooptocht: het in groepsverband of 

individueel wadlopen. 
 

Artikel 2  

1 Toepassing van deze verordening dient te ge-

schieden in het belang van de veiligheid van de-

genen die zich te voet op de platen en/of de 

kwelders begeven of bevinden. 

2 Toepassing van deze verordening kan mede 

geschieden in het belang van het voorkomen of 

beperken van schade aan de landschappelijke of 

natuurwaarden van de Waddenzee. 

 

 Inhoud vervalt 

Artikel 3 

1 Een ieder die zich, al dan niet in groepsver-

band, te voet op de platen of kwelders begeeft of 

bevindt, wordt geacht voldoende maatregelen te 

hebben genomen voor de veiligheid van zich-

zelf. 

2 Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 

geldt tevens voor degene die derden meeneemt 

voor een wadlooptocht. 

 

 Inhoud vervalt 

Artikel 4 
Artikel 2 - Verbodsbepaling  
Wadlopen en het houden van een wadloop-
tocht is verboden zonder vergunning, vrij-
stelling of ontheffing. 
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Het houden van een wadlooptocht is verboden, 

behoudens het bepaalde in de artikelen 5 en 6. 

2018: wordt art. 2 

 

  
 

Artikel 5 

Het in artikel 4 omschreven verbod geldt niet 

voor: 

a. personen die deelnemen en leiding geven aan 

een wadlooptocht, die in het bezit van zijn een 

ontheffing als bedoeld in artikel 6. 

b. de deelnemers aan een wadlooptocht, georga-

niseerd door een rechtspersooon die in het bezit 

is van een daartoe door gedeputeerde staten ver-

strekte vergunning (A-vergunning), alsmede de 

personen die door de houder van de genoemde 

vergunning schriftelijk zijn gemachtigd tot het 

leiden van een wadlooptocht, met inachtneming 

van het bepaalde in de artikelen 9, 12 en 13. 

c. de deelnemers aan een wadlooptocht, georga-

niseerd door een natuurlijke persoon die in het 

bezit is van een daartoe door gedeputeerde sta-

ten verstrekte vergunning (B-vergunning), als-

mede de vergunninghouder zelf. 

d. de natuurlijke persoon, die op basis van een 

door gedeputeerde staten verstrekte vergunning 

(C-vergunning) individueel of samen met andere 

vergunninghouders als bedoeld in dit lid een 

wadlooptocht mag houden. 

e. hen die zich uit hoofde van hen toegestane 

werkzaamheden noodzakelijkerwijs op de Wad-

denzee bevinden. 

f. de opvarende of opvarenden van een droogge-

vallen of een voor anker liggend vaartuig die 

zich op dezelfde plaat of kwelder als het vaar-

tuig bevindt of bevinden en zij met ten hoogste 

zeven personen zijn, en mits zij terugkeren aan 

boord van het vaartuig, of: 

- de opvarenden van een drooggevallen of een 

voor anker liggend vaartuig die zich op dezelfde 

plaat of kwelder als het vaartuig bevinden en zij 

binnen een straal van 500 meter van het vaartuig 

Artikel 5 – Vrijstelling 
 
Het in artikel 2 omschreven verbod geldt 
niet voor: 
a. de geregistreerde deelnemer aan een 

wadlooptocht, mits  
1. deze wadlooptocht is georganiseerd 

door een vergunning- of ontheffing-
houder en  

2. de deelnemer zich bevindt in de on-
middellijke nabijheid van de gids; 

3. de opvarenden van een drooggeval-
len of een voor anker liggend vaar-
tuig, die zich op dezelfde plaat of 
kwelder als het vaartuig bevinden, 
mits zij met ten hoogste 7 personen 
zijn;  

b. een persoon die, vanaf de kust van het 
vasteland of vanaf een eiland, een aan 
deze kust of dat eiland grenzende plaat 
of kwelder betreedt, teneinde een rec-
reatieve activiteit te ondernemen met 
een strikt lokaal karakter, niet zijnde een 
wadlooptocht, “zoals genoemd in de 
bijlage van het Natura-2000 Beheerplan 
Waddenzee” mits geen geul wordt over-
stoken. 
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blijven indien zij met acht of meer personen 

zijn; 

g. hen die alleen of in een groep van minder dan 

acht personen vanaf de vastelandkust of vanaf 

een eiland een aan deze kust of dat eiland gren-

zende plaat of kwelder betreden teneinde een re-

creatieve activiteit te ondernemen met een strikt 

lokaal karakter zoals handmatig pierensteken, 

peuren, beoefenen zeehengelsport en dergelijke. 

 

Artikel 6 Ontheffing 

1. Van het in artikel 4 omschreven verbod kun-

nen gedeputeerde staten een ontheffing verlenen 

aan hen die deelnemen of leiding geven aan 

wadlooptochten georganiseerd door instellingen 

die excursies met een uitgesproken educatief ka-

rakter organiseren, en deze tochten beperkt blij-

ven tot door gedeputeerde staten aan te wijzen 

gebieden. 

2. Een aanvraag kan uitsluitend worden inge-

diend van 1 december tot en met 31 december. 

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen acht 

weken na het sluiten van de in het tweede lid ge-

noemde periode. Deze termijn kan éénmaal met 

ten hoogste zes weken worden verlengd. 

4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet be-

stuursrecht is niet van toepassing. 

5. Een ontheffing wordt voor de duur van maxi-

maal drie jaren verleend. 

6. Gedeputeerde staten verbinden voorschriften 

aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing. De 

voorschriften hebben betrekking op de veilig-

heid van de deelnemers en de bescherming van 

natuurwaarden. 

7. Het bepaalde in de artikelen 14 en 15 is van 

overeenkomstige toepassing. 

2018: zie art. 3, 5 

 

 

Art 6 – Aanvraag 
 
a. De aanvraag van een ontheffing of ver-

gunning wordt schriftelijk ingediend bij 
gedeputeerde staten van Fryslân; 

b. Een aanvraag kan uitsluitend worden in-
gediend van 1 december tot en met 31 
december. 

c. De aanvrager van een ontheffing of ver-
gunning verstrekt desgewenst alle in-
lichtingen, die naar het oordeel van ge-
deputeerde staten voor de beoordeling 
van een aanvraag noodzakelijk zijn. 

d. Gedeputeerde staten beslissen binnen 
dertien weken na het sluiten van de in 
het tweede lid genoemde termijn. Deze 
termijn kan eenmaal met ten hoogste 
zes weken worden verlengd. 

e. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet 
bestuursrecht is niet van toepassing. 
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Artikel 7 Vergunning 

1. Een aanvraag voor de in artikel 5 bedoelde 

vergunning wordt ingediend bij Gedeputeerde 

Staten. 

2. Een aanvraag kan uitsluitend worden inge-

diend van 1 december tot en met 31 december. 

3. De aanvrager legt daarbij alle bescheiden over 

en verstrekt desgewenst alle inlichtingen, die 

naar het oordeel van gedeputeerde staten voor 

een beoordeling van de aanvraag noodzakelijk 

zijn . 

4. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, 

dient deze in ieder geval over te leggen:  

a. de statuten; 

b. een overzicht van personen als bedoeld in ar-

tikel 5, aanhef en sub b en hun staat van dienst 

als wadloopgids over de afgelopen vijf jaar; 

c. een overzicht van de aanwezige hulp- en red-

dingsmiddelen. 

4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen dertien 

weken na het sluiten van de in het tweede lid ge-

noemde periode. Deze termijn kan éénmaal met 

ten hoogste zes weken worden verlengd. 

5. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet be-

stuursrecht is niet van toepassing. 

Artikel 8 

1. Alvorens op de aanvraag te beslissen winnen 

gedeputeerde staten het advies in van een com-

missie van deskundigen. 

2. De leden van deze commissie worden be-

noemd door gedeputeerde staten. Zij worden zo-

veel mogelijk aangezocht uit de kring van perso-

nen die, vanwege hun bijzondere betrokkenheid 

bij het wadlopen, geacht kunnen worden een ter 

zake kundig oordeel te geven, en uit de kring 

van personen die geacht kunnen worden deskun-

dig te zijn op het gebied van de bescherming van 

landschappelijke of natuurwaarden. 

 Artikel 3 – Veiligheid adviescommissie   

a. Gedeputeerde staten stelt een Veilig-
heid adviescommissie (VAC) in.  

b. De leden van de VAC worden benoemd 
door gedeputeerde staten van Fryslân. 

c. Gedeputeerde staten kunnen nadere re-
gels stellen omtrent de samenstelling en 
de werkwijze van de VAC; 

d. De VAC brengt gevraagd en onge-
vraagd advies uit omtrent veiligheidsas-
pecten van het wadlopen; 

e. De VAC stelt het reglement vast van de 
examencommissie; 

f. De VAC komt minstens eenmaal per 
jaar bijeen.  
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3. Gedeputeerde staten stellen nadere regels om-

trent de samenstelling en de werkzaamheden van 

de commissie. 

  

 

 

Artikel 9 

De vergunning wordt niet verleend indien: 

1. ten aanzien van natuurlijke personen:  

a. blijkt dat de aanvrager de leeftijd van 18 jaar 

nog niet heeft bereikt 

b. blijkt dat de aanvrager naar het oordeel van 

gedeputeerde staten, de in artikel 8 bedoelde 

commissie gehoord, niet over voldoende erva-

ring beschikt in het leiden van wadlooptochten; 

c. de aanvrager naar het oordeel van gedepu-

teerde staten niet over hulp- en reddingsmidde-

len beschikt, die voldoen aan de eisen die daar-

aan naar het oordeel van gedeputeerde staten ge-

steld behoren te worden in het belang van de 

veiligheid van het wadlopen; 

2. ten aanzien van rechtspersonen:  

a. de aanvrager niet tot genoegen van gedepu-

teerde staten kan aantonen dat de in artikel 5 sub 

b bedoelde personen over voldoende ervaring 

beschikken in het leiden van wadlooptochten; 

b. de aanvrager naar het oordeel van gedepu-

teerde staten niet over hulp- en reddingsmidde-

len beschikt, die voldoen aan de eisen die daar-

aan naar het oordeel van gedeputeerde staten ge-

steld behoren te worden in het belang van de 

veiligheid van het wadlopen; 

3. naar het oordeel van gedeputeerde staten de in 

artikel 2, tweede lid bedoelde landschappelijke 

of natuurwetenschappelijke waarden dreigen te 

worden geschaad of verstoord. 

Artikel 7 - Weigering van de aanvraag 
 
Gedeputeerde staten kunnen de aanvraag 
tot ontheffing of vergunning weigeren als: 
a. het belang van de veiligheid dit vordert; 
b. de aanvrager niet aan één of meer ver-

eisten voor het verlenen van een onthef-
fing of vergunning voldoet; 

c. de aanvrager zich in het verleden niet 
aan een eerdere wadloopvergunning of 
-ontheffing verbonden voorschrift heeft 
gehouden; 

d. onjuiste of onvolledige informatie ver-
strekt; 

e. de activiteit niet is toegestaan op basis 
van enige wet- of regelgeving; 

 
 

Artikel 10 
Inhoud vervalt 



Vergelijking Wadloopverordening 1996 - 2019 
 
 

j:\sobd\voorbereiding gs\agenda\beoordeling secretaris\2019\2019 01 08\2018-7-9 vergelijking wadloopverordening oud-

nieuw.docx 19-12-2018 11:18-- 7/10 

De machtiging als bedoeld in artikel 5, onder a, 

kan worden verleend indien de te machtigen per-

soon in ieder geval de leeftijd van 18 jaar heeft 

bereikt.  

Artikel 11 

De vergunning onderscheidenlijk machtiging 

voor het leiden van een wadlooptocht als be-

doeld in artikel 5 onder a en b mag voor de-

zelfde wadlooptocht niet worden gebruikt in 

combinatie met een andere vergunning onder-

scheidenlijk machtiging voor het leiden van een 

wadlooptocht als bedoeld in artikel 5 onder a en 

b. 

Inhoud vervalt 

Artikel 12 

1. De vergunning wordt voor maximaal drie ja-

ren verleend. 

2. Gedeputeerde staten verbinden voorschriften 

aan de vergunning in het belang van de veilig-

heid van de deelnemers aan een wadlooptocht. 

3 Gedeputeerde staten kunnen aan de vergun-

ning voorschriften verbinden in het belang van 

de in artikel 2, tweede lid genoemde landschap-

pelijke of natuurwetenschappelijke waarden. 

4. Gedeputeerde staten kunnen nadere regels 

stellen met betrekking tot de vereiste ervaring 

die benodigd is om in aanmerking te komen 

voor een vergunning onderscheidenlijk machti-

ging. 

Artikel 4 – Vergunning, vrijstelling en onthef-
fing 
 
a. Gedeputeerde staten kunnen vergun-

ning, vrijstelling of ontheffing verlenen 
voor het houden van een of meer wad-
looptochten; 

b. Gedeputeerde staten kunnen een ver-
gunning, vrijstelling of ontheffing be-
grenzen naar tijd of plaats; 

c. Gedeputeerde staten kunnen voorschrif-
ten verbinden aan de vergunning, vrij-
stelling of ontheffing in het belang van 
de veiligheid van de gidsen, begeleiders 
en deelnemers;  

d. De vergunning, vrijstelling of ontheffing is 
niet overdraagbaar 

e. De vergunning of ontheffing wordt voor 
maximaal zes jaren verleend. 
 

 

  
 

Artikel 13 

1 Gedeputeerde staten kunnen nadere eisen stel-

len ten aanzien van aantallen deelnemers aan 

wadlooptochten, alsmede aan plaatsen waar, da-

gen en tijden waarop en doeleinden waarvoor 

wadlooptochten worden toegestaan 

2. Wadlooptochten zullen niet eerder een aan-

vang nemen dan drieëneenhalf uur vóór lokaal 

laagwater, en zullen volgens plan worden beëin-

digd niet later dan twee uur na lokaal laagwater, 

tenzij lokale omstandigheden zich tegen deze ui-

terste vertrek- en aankomsttijden verzetten. 

Inhoud vervalt (komt terug in vergunningvoorschriften) 



Vergelijking Wadloopverordening 1996 - 2019 
 
 

j:\sobd\voorbereiding gs\agenda\beoordeling secretaris\2019\2019 01 08\2018-7-9 vergelijking wadloopverordening oud-

nieuw.docx 19-12-2018 11:18-- 8/10 

Artikel 14 

1 Gedeputeerde staten kunnen de vergunning in-

trekken indien:  

a. het belang van de veiligheid van het wadlopen 

dit naar het oordeel van gedeputeerde staten vor-

dert; 

b. de vergunninghouder niet meer aan één of 

meer vereisten voor verlening van de vergun-

ning voldoet; 

c. de vergunninghouder zich aan één of meer 

aan de vergunning verbonden voorschriften niet 

heeft gehouden; 

d. bij of in verband met het aanvragen van een 

vergunning onjuiste of onvolledige informatie is 

verstrekt zonder welke handelwijze niet tot het 

verlenen van de vergunning zou zijn overge-

gaan; 

e. het belang van de in artikel 2, tweede lid ge-

noemde landschappelijke of natuurwetenschap-

pelijke waarden dit vordert. 

2. Gedeputeerde staten gaan hiertoe niet over 

dan nadat zij de vergunninghouder in de gele-

genheid hebben gesteld zijn zienswijze naar vo-

ren te brengen en nadat zij advies van de artikel 

8 bedoelde commissie hebben ingewonnen. 

Artikel 8 - Wijziging, schorsing of intrek-
king van de vergunning of ontheffing 
 
a. Gedeputeerde staten kunnen de onthef-

fing of vergunning wijzigen, schorsen of 
intrekken als: 
1. het belang van de veiligheid dit vor-

dert; 
2. de ontheffing- of vergunninghouder 

niet aan één of meer vereisten voor 
het verlenen van een ontheffing of 
vergunning voldoet; 

3. de ontheffing- of vergunninghouder 
zich niet aan één of meer aan de 
vergunning verbonden voorschriften 
heeft gehouden; 

4. bij of in verband met het aanvragen 
van een ontheffing of vergunning on-
juiste of onvolledige informatie is 
verstrekt zonder welke handelswijze 
niet tot het verlenen van de onthef-
fing of vergunning zou zijn besloten; 

b. Gedeputeerde staten gaan niet over tot 
intrekking dan nadat zij de ontheffing- of 
vergunninghouder in de gelegenheid 
hebben gesteld een zienswijze naar vo-
ren te brengen en nadat zij advies heb-
ben ingewonnen van de Veiligheid Ad-
vies Commissie. 

Artikel 15 

Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde de ver-

gunning schorsen, indien zij een redelijk ver-

moeden hebben dat één of meer feiten of om-

standigheden als bedoeld in artikel 14 zich voor-

doen. 

Artikel 9 - Bezwaar en beroep 

Een commissie voor de behandeling van 
bezwaarschriften van de provincie Fryslân 
adviseert over bezwaren tegen besluiten 
van gedeputeerde staten tot het verlenen, 
weigeren, wijzigen, schorsen of intrekken 
van een vergunning of een ontheffing op 
basis van deze verordening. 

Artikel 16 

De houder van een vergunning, ontheffing of 

machtiging dient deze bescheiden en overige in 

de vergunningvoorschriften bedoelde beschei-

den op eerste vordering van de in artikel 17 be-

doelde ambtenaren behoorlijk ter inzage af te 

geven. 

2018: Zie art. 12 lid b. 

Artikel 10 - Toezicht en handhaving 
 
a. De houder van een vergunning, vrijstel-

ling of ontheffing volgt de aanwijzingen 
op van het bevoegd gezag.  

b. De houder van een vergunning, vrijstel-
ling of ontheffing geeft deze vergunning, 
vrijstelling of ontheffing op eerste vorde-
ring van de in het lid d bedoelde ambte-
naren ter inzage af.  
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c. De gids geeft de erkenning tot wadloop-
gids en de begeleider geeft de begelei-
derspas op eerste vordering van de in 
lid d bedoelde ambtenaren ter inzage af.  

d. Met het toezicht op de naleving en het 
opsporen van overtredingen van het bij 
of krachtens deze verordening gestelde, 
zijn belast de in artikel 141 van het Wet-
boek van Strafvordering genoemde 
ambtenaren en de door gedeputeerde 
staten van Fryslân, Groningen en 
Noord-Holland aangewezen ambtena-
ren. 

 

Artikel 17 

1. Overtreding van de artikelen 4 en 16 wordt 

bestraft met hechtenis van ten hoogste drie 

maanden of een geldboete van de tweede cate-

gorie. 

2. Met het opsporen van overtredingen van deze 

verordening zijn belast de in artikel 141 van het 

Wetboek van Strafvordering genoemde ambte-

naren en de door gedeputeerde staten aan te wij-

zen ambtenaren. 

 

Artikel 11 - Strafbepaling 
Overtreding van artikel 2 en 10 lid a t/m c 
wordt bestraft met hechtenis van ten hoog-
ste drie maanden of een geldboete van de 
tweede categorie.  
 
 

Artikel 18 

De houders van een vergunning als bedoeld in 

artikel 2 onder c van de 'Wadloopverordening 

Friesland 1983' onderscheidenlijk 'Wadloopver-

ordening Groningen 1983' worden geacht te vol-

doen aan de eisen van de 'Wadloopverordening 

1996'. 

Artikel 12 - Overgangsrecht 
De aanvragen, gedaan voor de inwerking-
treding van deze wadloopverordening, wor-
den afgedaan op basis van de Wadloopver-
ordening 2018 en afgegeven voor 1 jaar. 

Artikel 19 

Deze verordening treedt in werking op een nader 

door gedeputeerde staten te bepalen datum. 

Artikel 13 - Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2020 
 

Artikel 20 

Deze verordening wordt aangehaald als 'Wad-

loopverordening 1996'. 

Artikel 14 - Aanhalingstitel 

Deze verordening wordt aangehaald als 

Wadloopverordening 2018. 

Wettelijke grondslag: 

Provinciewet, art. 145: 

Provinciale staten maken de verordeningen die 

zij in het belang van de provincie nodig oorde-

len 

 

Wettelijke grondslag: 
Provinciewet, art. 145 
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