
 

 

Beleidsregel toeristische bewegwijzering gemeente Wijdemeren 2017 

 

Doelstelling: 

Doelstelling is het bieden van een herkenbare en uniforme bewegwijzering en bijdragen aan de 

verkeersveiligheid, de herkenbaarheid van de gemeente en een efficiënte bezoekers- en 

verkeersstroom. De bewegwijzering is bedoeld voor toeristen en recreanten (automobilisten en 

fietsers) die de weg zoeken naar hun bestemmingen vanaf de hoofdtoegangswegen. De gemeente 

Wijdemeren heeft hierbij de keuze gemaakt om niet naar individuele en particuliere voorzieningen te 

verwijzen om geen wirwar aan borden te krijgen waardoor de doelstelling niet wordt behaald. 

 

Artikel 1 Selectie toeristische  voorzieningen 

1.1. De gemeente Wijdemeren kan ontheffing verlenen van artikel 2:10 lid 3 APV indien er aan alle van 

de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. De voorziening is van toeristische of recreatieve aard; 

 

2. De voorziening is toegankelijk voor toeristen, recreanten en passanten; 

 

3. De voorziening trekt verkeer dat onbekend met de streek is; 

 

4. De voorziening heeft een bovenregionale aantrekkingskracht; 

 

5. De bebording moet passen binnen het universele gemeentelijke bebordingsplan. 

1.2. Er wordt niet verwezen naar individuele en/of particuliere voorzieningen. 

1.3. Het college van burgemeester en wethouders kan in het belang van de openbare orde, 

verkeersveiligheid of de gemeentelijke toeristische ambities uitzondering maken op artikel 1.1. & 1.2.  

1.4. Indien de gemeente Wijdemeren akkoord gaat met de plaatsing van toeristische bewegwijzering 

zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de aanvrager. 

 

Artikel 2 Juridisch Kader 

2.1. Beleidsregels 

Op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan beleidsregels 

vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid. Het vaststellen van onderhavige 

beleidsregels voor bewegwijzering is een collegebevoegdheid. Deze bevoegdheid is gebaseerd op 

artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014 (APV), die hieronder aan de 

orde komt. 

2.2. Publiekrecht 

De APV vormt hoofdzakelijk het juridisch kader om bewegwijzering te reguleren. Het betreffende 

artikel van de APV is artikel 2:10 “Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg en openbare plaats 

en het gebruik van de weg en openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan”. Op grond van 



 

 

dit artikel is het verboden om voorwerpen op of aan de weg te plaatsen in strijd met de publieke 

functie ervan. Hieronder vallen zaken als reclame en particuliere bewegwijzering. 

In het geval van de wens voor permanente bewegwijzering dient te worden gekeken naar voorliggende 

beleidsregel. De gemeente Wijdemeren beoordeelt of een verzoek past binnen de beleidsregel. In 

overleg met de aanvrager wordt vervolgens gekeken naar de eventuele plaatsing van de bebording. 

2.3. Privaatrecht 

In nagenoeg alle gevallen is de gemeente eigenaar van de grond waarop de objecten staan en kan uit 

dien hoofde haar privaatrechtelijke rechten laten gelden. Op privaatrechtelijke basis wordt door 

middel van een schriftelijke regeling in de vorm van een brief of overeenkomst een aantal zaken 

geregeld, een en ander ter waarborging van beider belangen. Het onderhoud van de borden en 

eventuele schade is voor rekening van de aanvrager. 

Indien gronden in eigendom zijn bij particulieren en andere (overheids-)instanties dient u zich te 

richten tot de grondeigenaar. Ook in deze gevallen moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld 

in artikel 2.1. 

2.4. Handhaving 

Tegen bewegwijzering die is geplaatst in afwijking van deze beleidsregel wordt opgetreden.  

Er zal controle en toezicht plaatsvinden om overtredingen te constateren of te voorkomen. Vervolgens 

zal worden geprobeerd om door middel van overleg een einde te maken aan de overtreding. Als dit 

niet lukt, kunnen handhavingsmiddelen worden toegepast. 

Handhaving is echter geen doel op zich, maar een middel om beleidsdoelen te realiseren, wanneer de 

naleving uitblijft. Deze beleidsregel van de gemeente is om de kwaliteit van de leefomgeving te 

waarborgen en verrommeling tegen te gaan. 

 

Toelichting regel: 

Lokale toeristische bewegwijzering vormt een belangrijk onderdeel binnen het gemeentelijk 

toeristisch aanbod. De bebording zorgt er namelijk voor dat toeristen, recreanten en passanten een 

bestemming zo snel en simpel mogelijk kunnen bereiken. Bovendien draagt de bewegwijzering bij aan 

een veilige verkeerssituatie, aangezien het zoeken (en daarmee stilstaan) op een doorgaande weg 

vermindert. Lokale toeristische bewegwijzering heeft dan ook meerdere voordelen. 

Bewegwijzering dient een logisch en samenhangend geheel te zijn. Hierbij kan onderscheid worden 

gemaakt tussen de utilitaire bewegwijzering naar plaatsen, centra, industrieterreinen en dergelijke en 

de meer ondergeschikte bewegwijzering naar lokale objecten c.q. voorzieningen. Onder de lokale 

bewegwijzering vallen twee soorten verwijzingen naar objecten op lokaal niveau. Het gaat hierbij om 

utilitaire (van algemeen nut) en toeristische verwijzingen.  

De utilitaire of gewone bewegwijzering zijn verwijzingen naar objecten c.q. maatschappelijke 

voorzieningen en bestemmingen zoals het gemeentehuis, begraafplaatsen en winkelcentra.  

Bij toeristisch-recreatieve bewegwijzering gaat het bijvoorbeeld om attracties (Loosdrechts 

plassengebied en ’s-Gravelandse Buitenplaatsen) en algemene verwijzingen naar jachthavens en 

horeca/recreatiegebieden. 



 

 

Deze regels gaan specifiek over vaste bewegwijzering naar toeristische voorzieningen en/of lokaal 

gemeenschappelijke bestemmingen in de gemeente Wijdemeren. Tijdelijke bewegwijzering valt hier 

niet onder. Ook gaan de regels niet over bewegwijzering op industrieterreinen, of utilitaire 

bewegwijzering (masten, of wandel- en fietsbewegwijzering). Deze vormen van bewegwijzering blijven 

gehandhaafd zoals ze op dit moment zijn. 

 

 

 

 


