ALGEMENE VERORDENING VOOR HET RECREATIEGEBIED HITLAND.
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitlandbos,
Gelet op het bepaalde in artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Hitlandbos;
BESLUIT:
Vast te stellen de
ALGEMENE VERORDENING RECREATIEGEBIED HITLAND.

I. Begripsbepalingen.
Artikel 1. Begripsomschrijvingen.
In deze verordening wordt verstaan onder:
Recreatieschap:

het Recreatieschap Hitlandbos;

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap;

Dagelijks Bestuur:

het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap;

Gebied:

het gebied, waarvoor de gemeenschappelijke regeling voor het
recreatiegebied Hitlandbos van kracht is;

Openbare terreinen:

alle voor het publiek, al dan niet met enige beperking
toegankelijke terreinen, liggende in het gebied van het
Recreatieschap;

Openbare wateren:

alle voor het publiek, al dan niet met enige beperking
toegankelijke wateren, liggende in het gebied van het
Recreatieschap;

Voertuigen:

hetgeen artikel 1.1. onder bd van het Voertuigreglement
daaronder verstaat, alsmede het voertuig, dat tijdelijk of
blijvend de mogelijkheid of geschiktheid om te rijden heeft
verloren;

Kampeermiddelen:

een tent, tent- of vouwwagen, caravan, klap- of vouwcaravan of
kampeerauto;

Vaartuig:

elk drijvend voorwerp, gebruikt of in staat om te worden
gebruikt als een middel van vervoer te water, daaronder mede
begrepen een vaartuig, dat tijdelijk of blijvend de mogelijkheid
en/of geschiktheid om te varen of zijn oorspronkelijke
bestemming als hiervoor bedoeld heeft verloren;

Rietkraag:

een van een water of oever deel uitmakende oppervlakte van
tenminste 1 m2, welke is begroeid met riet, lisdodden en
dergelijke;

Golfbaan:

een speciaal aangelegd en als zodanig te herkennen terrein,
waarop de golfsport kan worden beoefend;

Grootschalig evenement:

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak en
elke gebeurtenis op het gebied van recreatie, kunst, cultuur
en sport, die plaatsvindt in het gebied en waarbij de openbare
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orde, de normale loop van het verkeer of het reguliere gebruik
van het terrein in het gedrang komt.
II. Openbare orde en veiligheid.
Artikel 2.

Orde op openbare terreinen en openbare wateren.

1. Het is verboden zonder daartoe bevoegd te zijn:
a. te klimmen in of op kunstwerken, bouwsels en overige niet voor dit specifieke doel bestemde
eigendommen van het Recreatieschap;
b. bomen, struiken, riet of andere planten alsmede bouwsels en overige eigendommen van het
Recreatieschap of in beheer van het Recreatieschap zijnde goederen te beschadigen;
c. op openbare terreinen kampeermiddelen en andere voertuigen te laten staan van
zonsondergang tot zonsopgang;
d. vaartuigen op de openbare terreinen neer te leggen of te laten liggen;
e. vanaf de openbare terreinen vaartuigen te water te laten of deze de wal op te trekken;
f. voertuigen, die niet of kennelijk niet rijklaar zijn, langer dan twaalf uur op openbare terreinen te
laten staan;
g. de aangeduide openbare parkeerterreinen te gebruiken anders dan voor het parkeren van
personenauto's, tenzij een ander gebruik wordt aangegeven;
h. de golfbaan te gebruiken anders dan voor de golfsport en voor wandelen op de daartoe
bestemde en als zodanig aangeduide paden;
2. Het in lid 1, sub e, van dit artikel vermelde verbod is niet van toepassing op de speciaal daarvoor
aangelegde kanosteigers en -afmeerplaatsen.
Artikel 3.

Reclame- en propagandamiddelen.

Als niet door verhuur, verpachting of ingebruikgeving regulier gebruik is geregeld is het verboden:
a. zich op de openbare terreinen te bevinden of zich hierop voort te bewegen met zichtbare reclameof propagandamiddelen van commerciële aard;
b. een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, dan wel is voorzien van
reclame- of propagandamiddelen van commerciële aard op de weg te parkeren met het kennelijk
doel om daarmee handelsreclame te maken.
Artikel 4.

Geluidsinstrumenten.

Als niet door verhuur, verpachting of ingebruikgeving regulier gebruik is geregeld is het verboden op
de openbare terreinen en wateren door middel van een toestel, bestemd voor het weergeven van
muziek of van de menselijke stem, geluid te maken of te veroorzaken op een voor de omgeving
hinderlijke wijze.
Artikel 5.

Aanleggen van vuren, barbecuen.

1. Het is verboden op de openbare terreinen vuren aan te leggen en/of te onderhouden.
2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod is niet van toepassing op vuren bestemd voor
bakken, braden of koken, indien deze vuren worden onderhouden in voor genoemde
toepassingen gebruikelijke toestellen. Groepen groter dan 30 personen dienen in het bezit te zijn
van een schriftelijke toestemming op grond van artikel 13 of 14.
Artikel 6.

Graven in gazons en oevers.

Het is verboden op de openbare terreinen zonder daartoe bevoegd te zijn:
a. putten of kuilen te graven in gazons of de grasmat op een andere manier te verwijderen of te
beschadigen;
b. puin dan wel ander kunstmatig of natuurlijk gesteente te verwijderen van oevers of anderszins
beschadigingen toe te brengen aan oeververdedigingswerken.
Artikel 7.

Vee.
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Behoudens voor zover het betreft bereden paarden op de daartoe bestemde en als zodanig
aangegeven paden is het verboden de openbare terreinen te doen betreden door bereden of
onbereden vee.
Artikel 8.

Honden.

1. Het is verboden om op de door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap aangewezen en
als zodanig aangeduide terreingedeelten binnen een bij de aanwijzing te stellen tijdsperiode
honden los te laten. Voorts kan bij aanwijzing door het Dagelijks Bestuur worden bepaald, dat het
verboden is terreingedeelten -welke als zodanig zijn aangewezen- met honden te betreden.
2. Het is verboden zich in de openbare terreinen te bevinden met meer dan vijf honden voor het
bedrijfsmatig uitlaten.
3. Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap kan van het in lid 2 genoemde voor een nader te
bepalen aantal bedrijven ontheffing verlenen.
2. De eigenaar, houder of verzorger van een hond alsmede diegene, die de hond onder zijn of haar
hoede heeft, is verplicht er tegen te waken, dat zijn of haar hond overlast aan anderen bezorgt.
Artikel 9.

Gebruik van openbare terreinen.

Het gebruik van en het zich bevinden op de gazons, de speelweiden en in de beplantingen van de
openbare terreinen op een andere wijze, dan waarvoor het betreffende terrein is ingericht, is verboden.
Artikel 10. Modelsport.
1. Het is verboden op de openbare terreinen met door mechanische kracht aangedreven
modelvliegtuigen de modelsport te beoefenen.
2. Het is verboden op de openbare terreinen en wateren de modelsport met vaar- en/of voertuigen
te beoefenen die stank- en/of geluidsoverlast veroorzaken.
Artikel 11. Venten.
1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur in de uitoefening van de handel op
of aan de weg, op of aan een openbaar water of op de openbare terreinen goederen te koop aan
te bieden, te verkopen, te venten, of af te geven dan wel diensten aan te bieden.
2. Onder venten wordt mede verstaan goederen in het klein ten verkoop medevoeren met het
kennelijk doel om voor die goederen kopers te zoeken.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor het te koop aanbieden, verkopen of afleveren
van goederen op een standplaats als bedoeld in artikel 12.
4. Een vergunning bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan worden geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde en veiligheid;
b. in het belang van de verkeersveiligheid;
c. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
d. wanneer de belangen en/of de doelstelling van het recreatieschap zich daartegen verzetten.
5. In verband met de belangen zoals bedoeld in lid 4 wordt voor een door het Dagelijks Bestuur aan
te wijzen gebied geen vergunning verleend voor de uitoefening van de handel en of goederen te
koop aan te bieden, te verkopen, te venten of af te geven dan wel diensten aan te bieden.
6. Het Dagelijks Bestuur stelt op grond van lid 1 van dit artikel het maximale aantal per branche te
verlenen vergunningen vast, alsmede de voorwaarden waaraan een vergunningsaanvraag dient
te voldoen.
Artikel 12

Standplaats innemen.

1. Het is verboden zonder vergunning van het Dagelijks Bestuur op of aan de weg, op of aan een
openbaar water dan wel op een ander voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen
plaats op enigerlei wijze standplaats of ligplaats in te nemen met de bedoeling goederen of
waren aan te bieden, te verkopen of te verhuren dan wel diensten aan te bieden.
2. Een vergunning bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan worden geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde en veiligheid;
b. in het belang van de verkeersveiligheid;
c. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
d. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
e. wanneer de belangen en/of de doelstelling van het recreatieschap zich daartegen verzetten.
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3. In verband met de belangen zoals bedoeld in lid 2 wordt voor een door het Dagelijks Bestuur aan
te wijzen gebied geen vergunning verleend voor het op enigerlei innemen van een standplaats of
ligplaats met de bedoeling goederen of waren aan te bieden, te verkopen of te verhuren dan wel
diensten aan te bieden.
4. Het Dagelijks Bestuur stelt op grond van lid 1 van dit artikel het maximale aantal per branche te
verlenen vergunningen vast, alsmede de voorwaarden waaraan een vergunningsaanvraag dient
te voldoen.
Artikel 13. Evenementen.
1. Het is behoudens het bepaalde in het tweede lid verboden zonder toestemming van het Dagelijks
Bestuur van het Recreatieschap op de openbare terreinen, op de wegen of in de openbare
wateren evenementen, niet zijnde grootschalige evenementen, wedstrijden, bijeenkomsten of
andere manifestaties te organiseren of te doen houden.
2. Met betrekking tot in het gebied te houden optochten, demonstraties of bijeenkomsten, bedoeld
voor het uiten van meningen of gevoelens, blijven de bepalingen van de verordeningen van de
gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel onverminderd van kracht.
3. Het is verboden door of vanwege het Dagelijks Bestuur toegestane evenementen, wedstrijden,
bijeenkomsten of manifestaties op enigerlei wijze te verstoren of te verhinderen.
Artikel 14. Grootschalige evenementen.
1. Het is verboden zonder schriftelijke (privaatrechtelijke) toestemming van het Dagelijks Bestuur
van het Recreatieschap en vergunning/ ontheffing van Burgemeester en Wethouders van de
betreffende gemeente op de openbare terreinen, op de wegen of in de openbare wateren een
grootschalig evenement te organiseren of te doen houden.
2. Indien een aanvraag voor een toestemming en vergunning/ontheffing, als bedoeld in het eerste
lid, wordt ingediend minder dan 8 weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de toestemming
en vergunning/ontheffing nodig heeft, kunnen het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap en
Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente besluiten de aanvraag niet in
behandeling te nemen, indien zij van mening zijn dat de aard van de gevraagde toestemming en
vergunning/ontheffing zodanig is dat voor een verantwoorde beoordeling van de aanvraag
onvoldoende tijd aanwezig is.
III. Openbare gezondheid en zedelijkheid.
Artikel 15. Verontreiniging.
Het is verboden:
a. op de openbare terreinen of in de openbare wateren voorwerpen, afval of resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of ander verpakkingsmateriaal te werpen, neer te leggen, of
achter te laten anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen.
b. zich van olie, chemicaliën of enige andere stof, welke tot vervuiling van land, water of lucht
aanleiding kan geven, dan wel schadelijk moet worden geacht voor het publiek of voor flora en
fauna, te ontdoen anders dan in de kennelijk daartoe bestemde inrichtingen.
Artikel 16. Toiletten.
Het is verboden:
a. op of aan de openbare wateren en openbare terreinen buiten de toiletgelegenheden datgene te
verrichten, waartoe die inrichtingen bestemd zijn;
b zich in de onder a genoemde gelegenheden langer op te houden dan nodig is voor het bestemde
gebruik;
c. zich in de onder a genoemde inrichtingen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan op een opvallende of aanstoot gevende wijze op te houden;
d. de openbare toiletgelegenheden voor enig ander doel te gebruiken dan waarvoor deze bestemd
zijn.
IV. Gebruik van openbare wateren.
Artikel 17. Afmeren van vaartuigen.
Het is verboden om in openbare wateren:
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a. tussen 15 maart en 1 juli vaartuigen af te meren anders dan aan voor dit doel bestemde
kanosteigers en -afmeerplaatsen;
b. met vaartuigen ligplaats in te nemen in de langs de oever gelegen rietkraag;
c. met vaartuigen ligplaats in te nemen binnen een afstand van 20 meter van een als zodanig
herkenbare vissteiger.
V. Vergunningen en ontheffingen.
Artikel 18. Persoonlijke gebondenheid.
Een vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders
is bepaald.
Artikel 19. Ontheffingen.
1. Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap kan van de verboden, gesteld in de artikelen 2, lid 1,
sub c t/m h, artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10 en artikel 17 schriftelijk
ontheffing verlenen onder door hem te stellen voorschriften na het/de bestuur/besturen van de
daarbij betrokken gemeente(-n) te hebben gehoord.
2. De ontheffing is slechts van kracht voor degene te wiens naam zij is gesteld.
3. De ontheffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan, behoudens het bepaalde in het vierde
en vijfde lid, worden geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde en veiligheid;
b. in het belang van de verkeersveiligheid;
c. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
d. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
e. wanneer de belangen en/of de doelstelling van het recreatieschap zich daartegen verzetten.
4. De voorschriften mogen uitsluitend strekken ter bescherming van de belangen van het Recreatieschap.
5. Bij het verlenen van een ontheffing van de verboden, gesteld in artikel 2, lid 1, sub c t/m h, artikel 4,
artikel 5, artikel 7, artikel 9, artikel 10, en artikel 17 wijst het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap de tijd en de plaats c.q. route aan.
Artikel 20. Voorwaarden, wijziging/intrekking vergunning of ontheffing.
1. De geldigheidsduur van een vergunning of ontheffing kan worden beperkt tot een in de vergunning
of ontheffing te bepalen periode.
2. Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap kan een vergunning of ontheffing bij een met
redenen omkleed besluit intrekken of wijzigen, indien:
a. op enig moment blijkt, dat bij het aanvragen van de vergunning of ontheffing onjuiste en/of
onvolledige gegevens of inlichtingen werden verstrekt;
b. niet of niet meer wordt voldaan aan één of meer van de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorwaarden;
c. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde
termijn, dan wel bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;
d. de houder van de vergunning of ontheffing hierom verzoekt.
3. De houder van de vergunning of ontheffing is verplicht de vergunning of ontheffing op eerste
vordering van degene(-n), die belast is/zijn met de opsporing van overtredingen van deze
verordening, aan deze behoorlijk en onmiddellijk ter inzage te geven of tegen bewijs van ontvangst
af te staan.
VI. Overige bepalingen.
Artikel 21. Regelend optreden.
1. Indien dit voor de uitvoering van werkzaamheden of ter handhaving van de openbare orde of
veiligheid in het gebied nodig is, kan door of vanwege het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap te allen tijde regelend worden opgetreden ten aanzien van vee, caravans, tenten,
voertuigen en andere voorwerpen.
2. Indien geen eigenaar, houder of begeleider aanwezig is, kan door of vanwege het voornoemde
bestuur de/het betrokken vee, caravan(-s), tent(-en), voertuig(-en) en andere voorwerpen worden
verwijderd.
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Artikel 22. Handhaving.
1. Met het handhaven van de bepalingen van en het opsporen en constateren van overtredingen op
grond van van deze verordening zijn - behalve de bij artikelen 141 en 142 van het Wetboek van
Strafvordering aangewezen personen - belast de toezichthouders van de Groenservice ZuidHolland en de persoon/personen, die hiertoe verder door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap is/zijn aangewezen.
2. De ter handhaving van deze verordening gegeven bevelen van de bedoelde opsporingsambtenaren moeten worden opgevolgd.
Artikel 23. Strafbepaling.
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover niet reeds bij of
krachtens de Wet Geluidhinder, het wetboek van Strafrecht, de Drank- en Horecawet of de Wet
Gevaarlijke Stoffen strafbaar gesteld, gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of
geldboete van de tweede categorie.
Artikel 24. Afstemming Algemene Plaatselijke Verordeningen.
1. Voor zover deze verordening voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van de
gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Capelle aan den IJssel houden die gemeentelijke
verordeningen op te gelden voor dat deel van het gemeentelijk territoir, dat binnen het gebied van
het Recreatieschap ligt. Vorenstaande laat de bevoegdheden van de respectievelijke
burgemeesters met betrekking tot de openbare orde en veiligheid onverlet.
2. Voor zover deze verordening niet voorziet in een onderwerp is het Dagelijks Bestuur bevoegd
hierover een standpunt te bepalen.
Artikel 25. Overgangsbepaling.
Vergunningen en/of ontheffingen, die verleend zijn krachtens de in het vorige artikel bedoelde
verordeningen blijven van kracht totdat de geldigheidsduur, waarvoor zij verleend zijn is verstreken
of totdat zij door de vergunning- of ontheffingverlener zijn ingetrokken.
Op de aanvragen om vergunning of ontheffing, alsmede de daartegen ingediende bezwaren c.q.
beroepen, ingediend voor het in werking treden van deze verordening wordt beslist door de
vergunning- of ontheffingverlener overeenkomstig het bepaalde in de verordening op grond waarvan
deze zijn aangevraagd.
Artikel 26. Inwerkingtreding.
e

Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8 dag na afkondiging hiervan door de
gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel op de aldaar gebruikelijke wijze.
Artikel 27. Citeertitel.
Deze verordening kan worden aangehaald als “Algemene verordening recreatiegebied Hitland”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap
Hitlandbos van 1 november 2006 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

voorzitter

secretaris.
6

