Voorschriften behorende bij de vergunning met een beperking in tijd en plaats (o.g.v. artikel 4,
lid 2 van de Wadloopverordening 2019) op droogvallende platen

1.

De vergunning geldt voor het organiseren en begeleiden van tochten op droogvallende platen in
het gehele Nederlandse Wad.

2.

De vergunninghouder dient de deelnemers vooraf aan de tocht over de risico's van het lopen op
een droogvallende plaat te informeren.

3.

De vergunninghouder draagt er zorg voor, dat de tochten worden geleid door voldoende
begeleiders. De groepsgrootte mag niet meer bedragen dan 150 personen.
Een groep van maximaal 50 personen dient begeleid te worden door minimaal 1 begeleider die
in het bezit is van een begeleiderspas.
Een groep van maximaal 100 personen door minimaal 2 begeleiders die in het bezit zijn van een
begeleiderspas.
Een groep van maximaal 150 personen door minimaal 3 begeleiders die in het bezit zijn van een
begeleiderspas.

4.

De vergunninghouder dient zich ervan te verzekeren dat alle opvarenden weer terug aan boord
keren en dient in de periode dat de opvarenden zich op de plaat bevinden, met het vaartuig in
de directe nabijheid te zijn.

4.

De vergunninghouder/begeleider(s) heeft/hebben een zorgplicht ten aanzien van de opvarenden
en dient er, uit het oogpunt van veiligheid, op toe te zien dat de deelnemers binnen een straal
van 500 meter van het vaartuig op de plaat blijven en bij elkaar blijven (dus niet in meerdere
groepen verdeeld wordt) en er mag geen geul worden overgestoken.

5.

De vergunninghouder dient de wadlooptocht te annuleren in de volgende gevallen:
- als te verwachten is, dat de weersomstandigheden zich zodanig zullen ontwikkelen dat de
veiligheid van de deelnemers in gevaar kan komen.
Daarbij geldt, dat er geen tocht mag worden gehouden, indien:
* bij de start van de wadlooptocht het KNMI code geel, oranje of rood voor de Waddenzee heeft
afgegeven in verband met onweersbuien en daarbij voor het gebied waar wordt gelopen de
Lifted-Index negatief is;
* wanneer op dat moment een hogere laagwaterstand (laagwater) te Harlingen wordt
verwacht van 49 cm of meer minus NAP (Normaal Amsterdams Peil). (Afgeleid van
het gemiddeld tij bij laagwater te Harlingen (- 99 cm) vermeerderd met een verhoging van 50
cm);
* bij aanvang van een tocht het zicht minder is dan 500 meter op het punt van
vertrek.

6.

De begeleider(s) is/zijn bij elke wadlooptocht uitgerust met:
- een goed werkende telefoon

7.

De vergunninghouder dient bij een incident/calamiteit* de provincie binnen twee werkdagen
telefonisch (tel: 058-2925925) op de hoogte te stellen en stuurt de rapportage binnen een
week na het incident/calamiteit op naar de provincie Fryslân, team Groene Regelgeving,
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

8.

Indien er meerdere groepen, afkomstig van een ander vaartuig zich op dezelfde plaat
begeven, dient de vergunninghouder ervoor te zorgen dat de groep dusdanig herkenbaar is,
zodat duidelijk is wie bij welk vaartuig hoort.

* Bij een calamiteit is er sprake van inzet van buitenaf (KNRM/reddingshelikopter) en bij een incident
is dat niet het geval.

