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Provinsjale Steaten fan Fryslan

: Waadrinferoardering 2019

Nei it lezen fan it Otstel fan Deputearre Steaten fan Fryslan fan 8 jannewaris 2019, nr. 01580702,
oangeande de Waadrinferoardering.

Mei it each op it feststellen fan de Waadrinferoardering 2019

Oerwagende dat

De Waadrinferoardering 1996 bot feraldere is en by de tiid brocht wurde moat;
Der mei oanbelangjenden oerlis fierd is en se oer de konsept Waadrinferoardering
ynsprekke koene;
De ynkommen reaksjes yn de Feroardering ferwurke binne en yn de Nota oerlis en
ynspraak fan in reaksje foarsjoen binne

Beslute

1. De Waadrinferoardening 1996 ynlake
2. Het bijgevoegde besluit Wadloopverordening vast te stellen met dien verstande
dat:

artikel 3 van de verordening gewijzigd wordt in:
Artikel 3 — Veiligheid adviescommissie Wadlopen
1. Gedeputeerde Staten stellen een Veiligheid adviescommissie Wadlopen
(VACW) in;
2. De eden van de VACW worden benoemd door Gedeputeerde Staten van
Fryslan;
3. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen omtrent de samenstelling
en de werkwijze van de VACW;

• artikel 6 lid 2 ("") geschrapt wordt en
• artikel 6 lid 4 van de verordening te wijzigen in:
"Gedeputeerde Staten beslissen binnen dertien weken na ontvangst van de in
het eerste lid genoemde aanvraag. Deze term ijn kan eenmaal met ten hoogste
zes we ken worden verlengd;"

artikel 4 lid 2 van de verordening gewijzigd wordt in:
"2. Gedeputeerde Staten kunnen een vergunning begrenzen naar tijd of plaats
in verband met de veiligheid van de gidsen, begeleiders en deelnemers of om
te voldoen aan wet en regelgeving;"



artikel 5 lid 1 sub b van de verordening gewijzigd wordt in:
"b. De opvarenden van een drooggevallen of een voor anker liggend vaartuig,
die zich op dezelfde plaat of kwelder als het vaartuig maximaal 500 meter van
het vaartuig bevinden, mits zij met ten hoogste 50 personen zijn;"

Sa feststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan 27
febrewatis 2019.
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