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Historie wadloopverordening 
 

Begin 2019 zijn de nieuwe Wadloopverordeningen voor Fryslân, Noord-Holland en Groningen 

vastgesteld. Deze wadloopverordeningen vervangen per 1 januari 2020 de oude 

wadloopverordeningen uit 1996. Het vaststellen van de nieuwe verordeningen kent een lange 

voorbereiding waarbij alle betrokken partijen zoveel mogelijk zijn betrokken.  

Waar voorheen de Wadloopverordeningen op zowel veiligheid als bescherming van natuur 

gebaseerd waren, zijn in de huidige verordeningen uitsluitend regels m.b.t. veiligheid opgenomen. 

De Wet natuurbescherming voorziet in regels m.b.t. de bescherming van natuur.  

In de nieuwe verordeningen zijn de begrippen beter gedefinieerd en wordt aangesloten bij de 

nieuwe vormen van recreatie. Daardoor is voor zowel de wadlooporganisaties als de overheid 

duidelijker waarvoor vergunning noodzakelijk is en welke vrijstellingen er gelden. In de verordening is 

daarnaast aangegeven dat er een onafhankelijke Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW) 

wordt ingesteld.  

De verordeningen zijn nagenoeg gelijk. Voor Fryslân geldt als gevolg van een amendement een 

vrijstelling voor plaatlandingen tot 50 personen. De wadloopverordeningen Fryslân, Groningen, 

Noord-Holland zijn digitaal te raadplegen op www.overheid.nl. De verordeningen treden op       

1 januari 2020 in werking. 

 

Wadloopverordening en beleidsregels 
 

In de wadloopverordening is bepaald dat het wadlopen en het houden van een wadlooptocht 

verboden is zonder vergunning. De verordening geeft daarbij het algemene kader voor het 

wadlopen.  

In de beleidsregels wordt dit algemene kader verder ingevuld. Daarbij wordt aangegeven aan welke 

criteria een aanvrager voor een vergunning of een pas/erkenning moet voldoen en welke soorten 

vergunningen er zijn met bijbehorende voorschriften. Daarin worden o.a.  eisen gesteld t.a.v. de 

grootte van de groepen, de vereiste begeleiding van groepen, de uitrusting van de gidsen, de 

aanwezige hulp- en reddingsmiddelen en hoe moet worden omgegaan met veiligheidsaspecten en 

risico’s. Ook de opleiding (eindtermen) voor wadloopgidsen en het reglement van de onafhankelijke 

Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW) maken onderdeel uit van de beleidsregels.  

De beleidsregels zijn in overleg met betrokken organisaties en overheden tot stand gekomen. De 

verwachting is dat de beleidsregels in december 2019 worden vastgesteld in de drie provincies. In de 

tweede nieuwsbrief gaan we uitgebreid in op de beleidsregels, welke veranderingen er ten opzichte 

van de huidige situatie zijn en wat dit voor u betekent. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-6515.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2060.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-5553.html
http://www.overheid.nl/


Wat betekenen de nieuwe regels voor u ? 
 

Aanvragen nieuwe vergunningen 
De huidige wadloopvergunningen/ontheffingen lopen tot 1 maart 2020. Op grond van de nieuwe 
wadloopverordening kan vanaf 1 januari 2020 een aanvraag voor een vergunning worden ingediend. 
U kunt het gehele jaar een aanvraag indienen. Het aanvragen gaat digitaal via de website van de 
provincie Fryslân. Hiervoor wordt op dit moment een digitale omgeving ingericht.  
 
Let op: U kunt in december 2019 geen aanvraag indienen voor 2020, dit kan pas na 1 januari 2020 als 
de nieuwe verordening in werking treedt en de digitale omgeving beschikbaar is.  
 

Type vergunningen 
De categorieën A, B en C vergunningen en ontheffingen komen te vervallen. In de beleidsregels 
worden de volgende categorieën activiteiten onderscheiden waarvoor u vergunning kunt aanvragen: 

a. voor het mogen organiseren en begeleiden van wadlooptochten met grote groepen 
(wadlooporganisaties); 

b. voor het houden van een wadlooptocht zonder deelnemers (voorheen C-vergunning); 
c. voor het mogen organiseren en begeleiden van wadlooptochten met maximaal 12 

deelnemers (voorheen B route gebonden/B allround); 
d. voor het mogen organiseren en houden van een tocht op droogvallende platen (met een 

beperking in tijd/plaats) (nieuw!) 
e. voor het mogen organiseren en houden van natuur-educatieve tochten (met een beperking 

in tijd/plaats (voorheen ontheffing).  
 

Looptijd vergunning 
De looptijd van de nieuwe vergunningen is afhankelijk van het moment van vergunningverlening, 
maar bedraagt maximaal zes jaar. Vergunningen worden per periode van zes jaar verleend, waarbij 
de eerste periode loopt van 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2026. Alle vergunningen binnen een 
periode lopen op dezelfde dag af, namelijk op de laatste dag van de vergunningsperiode. De 
provincie Fryslân kan gemotiveerd een vergunning met een kortere looptijd afgeven.  
De vergunningsperiode van 6 jaar sluit aan bij het beheerplan Waddenzee. 
 

Wadloopgidsen 
Wadloopgidsen (zowel zelfstandige gidsen als gemachtigde gidsen bij een wadlooporganisatie) 
moeten een erkenning tot wadgids hebben. Deze kan worden aangevraagd bij de provincie Fryslân 
vanaf 1 januari 2020. Hiervoor wordt op dit moment een digitale omgeving ingericht. Om de 
erkenning tot wadgids (in de vorm van een pas) te krijgen moet de aanvrager bewijs leveren dat 
hij/zij is geslaagd als wadloopgids voor een bepaalde route(s) (eindtermenformulier).  
Voor de gemachtigde gidsen die tot 1 januari 2020 als gids bij een wadlooporganisatie vermeld staan, 
geldt dat de wadlooporganisaties gevraagd zullen worden aan te geven wie aan de eindtermen 
voldoet en wie niet. Voor de personen die al vele jaren ervaring, kennis en vaardigheden hebben 
opgedaan op het Wad en waarvan de wadlooporganisatie vindt dat ze voldoen aan de eindtermen 
kan de wadlooporganisatie een vergelijkbare verklaring afgeven dat ze voldoen aan de eindtermen 
voor een bepaalde route(s). Bij twijfel kan een theoretische toets bij de provincie worden 
afgenomen. Voor de personen die hier niet aan voldoen, kan een begeleiderspas worden 
aangevraagd. 
Personen die op grond van de wadloopverordening 1996 al over een B-vergunning beschikken, 
hoeven geen verklaring/eindtermenformulier in te dienen omdat die al bewezen hebben dat ze aan 
de eindtermen voldoen 
 



De eindtermen worden in de beleidsregels vastgelegd. In de volgende nieuwsbrief volgt daarover 
meer informatie. 
 

Kosten (leges) 
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is leges verschuldigd. Daarnaast wordt er ook leges 
geheven voor de aanvraag van een erkenning tot wadloopgids, een solo-pas en een begeleiderspas. 
De tarieventabel wordt jaarlijks bijgesteld en op www.overheid.nl  gepubliceerd. De tarieventabel 
2020 is nog niet gepubliceerd en daarom  hieronder toegevoegd. 
 

Aanvraag Bedrag(€) 
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 
als bedoeld in artikel 4 van de “Wadloopverordening 2019” bedraagt voor:  

 

a. rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden 750 

b. rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden  2.400 
c. rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden 4.000 
d. voor natuurlijke personen die solo lopen 125 

e.    voor natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden 250 
  
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een erkenning 
tot wadloopgids 

35 

  
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
begeleiderspas 

35 

  
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met een beperking 
in tijd of plaats tot 50 personen: 

 

a. voor natuurlijke personen; 75 

b. voor rechtspersonen en andere organisaties 250 

  

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een solopas 35 

  

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende 
platen voor: 

 

a. groepen kleiner dan 50 personen 0 

b. groepen van meer dan 50 personen 200 

 
 

Vragen 
 

De huidige vergunningen lopen nog tot 1 maart 2020. Het aanvragen van een nieuwe vergunning kan 

vanaf 1 januari 2020. Daarvoor wordt op dit moment een digitale omgeving ingericht.  Eventuele 

vragen over de wijze van aanvragen en de kosten kunt u sturen naar wadlopen@fryslan.frl.  

Nadere informatie over de beleidsregels wordt in de volgende nieuwsbrief gegeven. 

 

http://www.overheid.nl/
mailto:wadlopen@fryslan.frl

