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(Publieks)samenvatting
Toekomstige wijzigingen in regelgeving en knelpunten die uit de uitvoeringspraktijk naar voren zijn
gekomen, zijn aanleiding geweest om de Algemene Verordening (AV) Recreatieschap Spaarnwoude
integraal te herzien. Voordat het algemeen bestuur van het recreatieschap de herziene AV vaststelt,
worden de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten gevraagd hiervoor een
verklaring van geen bezwaar af te geven.
Voorgesteld besluit
Een verklaring van geen bezwaar af te geven - als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude - over de inhoud van de herziene
Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude.
Inleiding

Recreatieschap Spaarnwoude is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen
samen met de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer,
Amsterdam en de provincie Noord-Holland deelneemt.
Naar aanleiding van (toekomstige) wijzigingen in regelgeving, alsmede naar aanleiding van
knelpunten die uit de uitvoeringspraktijk naar voren zijn gekomen is de Algemene Verordening
(AV) Recreatieschap Spaarnwoude integraal herzien.
De bijgevoegde ontwerp AV is getoetst aan:
• de Dienstenwet/ de Europese Dienstenrichtlijn
• de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
• de model APV van de VNG
• verordeningen van andere recreatieschappen
Op grond van artikel 4, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude,
moeten alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling een verklaring van geen bezwaar
afgeven over de inhoud van de nieuwe AV voordat het algemeen bestuur van het recreatieschap
op 6 juli 2011 tot vaststelling van de AV kan overgaan.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het Recreatieschap Spaarnwoude biedt recreatiemogelijkheden aan de Velsense bevolking waardoor
het woon- en leefgenot wordt bevorderd. De AV draagt eraan bij dat bezoekers van het
recreatiegebied binnen de vastgestelde kaders kunnen recreëren.
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Kader
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude: artikel 4, lid 2.
Argumenten
Toekomstige wijzigingen in regelgeving en knelpunten die in de uitvoeringspraktijk voorkwamen,
zijn aanleiding geweest om de AV integraal te herzien.
Uit overwegingen van efficiency en uniformiteit is het de bedoeling dat alle recreatieschappen met
inhoudelijk dezelfde AV gaan werken.
Maatschappelijk draagvlak
De AV is tot stand gekomen met input van de boswachters, beheerders en medewerkers van de
verschillende participanten van Recreatie Noord-Holland NV (RNH).
Velsen, 17-05-2011
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