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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 29 januari 2019
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Wadloopverordening 2019
Toelichting op Wadloopverordening 2019
Nota overleg en inspraak

1. Inleiding
De huidige Wadloopverordening stamt uit 1996 en is gestoeld op zowel de veiligheid van
wandelaars op het Wad als de natuurwaarden van de Waddenzee.
De natuuraspecten van het wadlopen worden concreet geregeld in het Natura 2000Beheerplan Waddenzee.
Uit de praktijk van de afgelopen jaren bleek dat de verordening niet in alle situaties
voorzag, niet actueel, te onduidelijk of niet juist was. Daarnaast bleek dat de drie
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland) niet dezelfde
wadloopverordening hanteren. Beide zaken kunnen problemen geven in de uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bepalingen ten behoeve van de
natuurbescherming die er in staan, vallen thans onder de Wet natuurbescherming en
kunnen worden geschrapt. Het wadlopen als activiteit met gevolgen voor de natuurwaarden
in de Waddenzee is inmiddels vastgelegd en beperkt in het Natura 2000-Beheerplan
Waddenzee. Het aspect veiligheid blijft hierdoor als enige pijler over voor de nieuwe
Wadloopverordening. De provincie Fryslân verstrekt de vergunningen namens de provincie
Noord-Holland.
2. Doelstellingen en evaluatiecriteria
Het doel van deze nieuwe Wadloopverordening is de veiligheid te verhogen voor wadlopers
en andere wadloop gerelateerde activiteiten, regelgeving te verminderen en verduidelijken
en handhaving te vereenvoudigen.
3. Financiering, communicatie en (burger)participatie
Tijdens diverse overleggen en bijeenkomsten zijn de belangrijkste betrokken partijen door
de provincie Fryslân geïnformeerd over de conceptstukken. Tevens heeft men schriftelijk
reacties kunnen geven.

1

2019

27

Deze zijn door de provincie Fryslân verwerkt in de nota overleg en inspraak. Na consultatie
van vertegenwoordigers van de Waddenprovincies, Rijkswaterstaat, de Wadden- en
Kustgemeenten, wadlopers en de wadlooporganisaties is de Wadloopverordening
geactualiseerd en verbeterd.
4. Proces en procedure
Planning is vaststelling door Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland in
maart 2019. Daarna gelijktijdige publicatie en inwerkingtreding per 1-1-2020.

5. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.T.H. van Dijk, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 27-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2019;

gelet op de artikelen 118, 143, 145 en 152 van de Provinciewet,

besluiten:
vast te stellen de Wadloopverordening 2019.

Haarlem, 4 maart 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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