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Onderwerp: Nieuwe Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude
Reg.nummer: STZ/EC/2011/460606

1. Inleiding
Het afgelopen jaar heeft het dagelijks bestuur van het recreatieschap ingestemd met
een geheel herziene Algemene Verordening (verder AV). In deze herziene AV is
rekening gehouden met de eisen die voortvloeien uit recente wetgeving
(Dienstenwet, Europese Dienstenrichtlijn, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht), maar ook is al voorgesorteerd op toekomstige wetgeving.
Daarnaast is de nieuwe AV getoetst aan de model APV van de VNG en is een
vergelijking gemaakt met de verordeningen van andere recreatieschappen.
Waar nodig is de redactie gemoderniseerd.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

 Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Nieuwe
Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude

3. Beoogd resultaat
Nadat alle betrokken raden en de provinciale staten een verklaring van geen
bezwaar hebben afgegeven ten aanzien van de Nieuwe Algemene Verordening, kan
tot vaststelling van de AV worden overgegaan.

4. Argumenten
Het voorstel past binnen het ingezet beleid van het Recreatieschap om aan te sluiten
bij wijzigingen in de regelgeving, maar ook om in te spelen op de knelpunten die uit
de uitvoeringspraktijk naar voren zijn gekomen. Verder is al rekening gehouden
met de invoering van toekomstige regelgeving.
De meest in het oog springende inhoudelijke wijziging is de aanpassing van het
evenementenbeleid. Er is een ruimere omschrijving van het begrip evenement
opgenomen. Bij minder dan 50 deelnemers is geen vergunning nodig, tussen de 50
en 200 deelnemers geeft het recreatieschap de vergunning af en bij meer dan 200
deelnemers is het de gemeente die de evenementenvergunning verleent.
Door een ruimere omschrijving van het begrip evenement is het makkelijker om
zeer kleinschalige evenementen te organiseren zoals een familiefeest of een
barbecue op de daarvoor aangewezen plekken, zonder vergunningsverplichting.

De aanpassing van de AV heeft geen gevolgen voor politiek gevoelige kwesties
zoals Fort benoorden Spaarndam. De aanpassing van de AV is vooral gericht op het
aanbrengen van verbeteringen naar aanleiding van gesignaleerde knelpunten en op
het inspelen op wijzigingen in de bestaande regelgeving, zoals de WABO, en in
toekomstige regelgeving.

5. Uitvoering
Nadat alle betrokken raden en de provinciale staten een verklaring van geen
bezwaar hebben afgegeven kan binnen het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Spaarnwoude tot vaststelling van de Nieuwe Algemene
Verordening worden overgegaan.
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6. Bijlagen
Ontwerp Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

 Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Nieuwe
Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter


























































































