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Onderwerp Statenbrief:
Wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Wij hebben ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Verordening Plassenschap Loosdrecht (VPL), waarbij wordt 
beoogd het verbod op commerciële activiteiten niet langer in het gehele werkgebied van het schap van toepassing te laten zijn, 
maar alleen nog op de openbare recreatieterreinen van het Plassenschap. 

Inleiding 
Het Algemeen Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht (de Plassenraad) heeft besloten de Verordening Plassenschap 
Loosdrecht aan te passen. Aan de deelnemers is gevraagd om uiterlijk 10 september een schiftelijke reactie te geven op deze 
voorgestelde wijziging. Deze wijziging sluit aan bij de primaire taak van het Plassenschap als belangenbehartiger van de 
openluchtrecreatie, de bescherming van natuur en landschap voor zover samenhangend met de recreatiekwaliteit en het 
nautisch beheer van het openbaar water binnen het gebied.

Toelichting 
Tussen de gemeente Wijdemeren en het Plassenschap is discussie ontstaan over de vergunningverlening bij activiteiten die op 
en rond de Loosdrechtseplassen plaatsvinden en waarin openbare orde elementen spelen. Gebleken is dat de huidige 
verordening van het Plassenschap op dit punt te ruim is. De gemeente reguleert commerciële activiteiten in de APV, de drank- 
en horecaverordening en de gebruiksregels in het bestemmingsplan. Het is ook op dit punt dat de gemeente als eerste in moet 
stemmen met de activiteiten en niet het schap. Om de bevoegdheid te leggen waar deze hoort moet de verordening van het 
Plassenschap aangepast worden

Gezien de vele aanvragen voor ontheffingen is een wijziging van de Verordening gewenst, ondanks de lopende gesprekken 
over de toekomst van de schappen. Door de wijziging van de Verordening kunnen de ingediende aanvragen voor nieuwe 
commerciële activiteiten voor de openbare recreatieterreinen van het schap worden beoordeeld door het Plassenschap. De 
aanvragen voor nieuwe commerciële activiteiten op het openbare water of de woongebieden rondom de dijken worden voor 
behandeling doorgestuurd naar de betreffende gemeente.     

Vervolgprocedure / voortgang
Na  het verstrijken van de reactietermijn kan de Plassenraad, met inachtneming van de reacties, besluiten om de wijziging 
definitief vast te stellen. 

Bijlagen
Het bestuursvoorstel van de Plassenraad  
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