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PvdA 1 Nu de gemeente Wijdemeren zorgen uitspreekt over meer ruimte 
geven aan commerciële activiteiten moet dus de verordening 
worden aangepast. 
Wat voor gevolgen heeft dit voor het proces en in financiële zin?
Was het juist niet de bedoeling om openbare gebieden 
beschikbaar te houden voor recreatie en geen commerciële 
activiteiten daar georganiseerd mochten worden. 

Ter verduidelijking nog een toelichting.
Er zijn al langere tijd zorgen bij de gemeente Wijdemeren hoe de 
vergunningverlening en het geven van toestemming voor commerciële 
activiteiten op de plassen is geregeld. Het gaat hierbij met name over openbare 
orde en veiligheid. Openbare orde en veiligheid zijn bij uitstek onderdelen die 
onder de bevoegdheid van de burgemeester vallen. Met de verordening, zoals 
die was, had de burgemeester hier geen grip op en is het het bestuur van het 
Plassenschap die daarover beslist.
Bij nadere bestudering en afstemming in het bestuur is de conclusie getrokken 
dat de burgemeester meer in positie moet worden gebracht en dat de 
verordening op een eenvoudige wijze kan worden aangepast om de 
bevoegdheden beter te duiden. Die aanpassing is nu vastgesteld.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het proces omtrent de toekomstige 
organisatie van het recreatieschap. Ook in financiële zin zijn er geen 
consequenties.
Zoals u wellicht weet is het Plassenschap een gemeenschappelijke regeling met 
twee provincies. De gemeente Wijdemeren valt onder de provincie Noord-
Holland. Ook de gebieden van het Plassenschap liggen grotendeels op 
grondgebied van Noord-Holland.
Het is zeker de bedoeling om openbare gebieden beschikbaar te houden voor 
recreatie. Maar dat betekent niet dat er geen enkele commerciële activiteit, hoe 
klein ook, georganiseerd mag worden. En het betreft ook commerciële 
activiteiten op de plassen.

2 Nu lijkt het alsof de gemeente per geval gaat beslissen wat wel of 
niet kan. Willen wij dat als provincie? Wat is in deze de opvatting 
van provincie? 
Welke rol en zeggenschap behoudt de provincie als de 
Plassenschap en de gemeente straks uitkomen na de 
aanpassingen?

Zoals hiervoor aangegeven gaat het met name om een bevoegdheidsvraag 
waarbij de wettelijke basis (openbare orde en veiligheid) bij een burgemeester 
ligt. De provincie kijkt in dit verband primair vanuit het perspectief van recreatie 
en toerisme, en vervult daarbij haar rol als deelnemer aan het recreatieschap.
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