
aanvraag ligplaatsvergunning
Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 4.4 van de algemene wet bestuursrecht.

Gemeente Groningen     Gegevens gemeente

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Dossiernummer    

         Datum ontvangst  

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Telefoonnummer 14050

e-mail : loketbouwenenwonen@groningen.nl

Bezoekadres

Harm Buiterplein 1

9723 ZR Groningen

Geopend op werkdagen van

09:00 tot 13:00 uur (vrije inloop zonder afspraak)

en van 13:00 tot 17:00 uur (alleen op afspraak)

Aanvrager in de hoedanigheid van       eigenaar     rechtspersoon    gemachtigde    toekomstige eigenaar

BSN (Burgerservicenummer)  

Achternaam en voorletters      Voornaam      

Geboortedatum    

Adres    

Postcode en Woonplaats   

Telefoonnummer overdag   

Email    

Heeft u thans een ligplaatsvergunning

in de gemeente Groningen, anders dan

voor deze ligplaats.            Ja     Nee 

 

Ligplaats en schip waarvoor  

vergunning wordt aangevraagd 

Adres ligplaats    

Naam van het schip        

Afmetingen ((L X B X H)      L    B     H

      

Betreft de aanvraag koop, vervanging

of verbouwing van het schip?        Koop*         Vervanging    Verbouwing 

* afstandsverklaring meegestuurd?       Ja     Nee, reden 

Is uw schip een authentiek schip?   Een authentiek schip is een schip dat voorheen is gebruikt ter uitoefening van een beroep zoals ten behoeve van 

       beroepsvaart of de visserij of als sleepboot én dat de oorspronkelijke contouren van casco-met-opbouw niet wezenlijk 

       verloren zijn gegaan.

          Ja       Nee 

Alleen in geval van verbouw     

blijft of wordt (door restauratie)     

uw schip een authentiek schip?        Ja     Nee

 NB: in de woonschepenhaven wordt slechts toegang gegarandeerd aan schepen met een maximale diepgang

 van 0,5 meter. Voor dieper stekende schepen kan de toegang niet worden geweigerd maar wordt de toegang niet 

 gegarandeerd. Het risico ligt bij de aanvrager / eigenaar.



Als uw schip komt te liggen in één van de volgende kanalen: het Noord-Willemskanaal, het Reitdiep, het Verbindingskanaal, 

de Zuiderhaven of het Hoendiep ten oosten van de ringweg, kunnen wij alleen een vergunning verlenen als het schip een niet kwetsbaar 

schip is (zie onderstaande toelichting).

Een niet kwetsbaar schip is een woonschip dat beschikt over een stalen onderbouw, een vrijboord van tenminste 60 cm, een gangboord 

van tenminste 40 cm en is voorzien van goed (vanaf zowel het water als vanaf de wal) bereikbare bolders. 

Als het schip niet aan de genoemde criteria van een niet kwetsbaar schip voldoet, kan enkel door een scheepsbouwkundig expertisebureau aan de hand van een constructie-

beoordeling en een sterkteberekening worden aangetoond dat de niet-kwetsbaarheid daar toch gelijkwaardig aan is. 

Kan uw schip, gelet op bovenstaande,    

worden aangemerkt als niet kwetsbaar schip?    Ja      Nee

 

Is uw schip ingericht voor aansluiting op het 

openbaar riool of voorzien van een IBA 

klasse 2 installatie?       Ja      Nee

Toelichting: Dit houdt in dat het schip is voorzien van een pomp die het afvalwater naar het openbaar rioolstelsel pompt d.m.v. een flexibele slang, die is voorzien van een 

verwarmingslint en de standaardkoppeling van de gemeente Groningen. De huiddoorvoer van het schip moet in dit geval zijn voorzien van een RVS kamlockkoppeling 

type V-deel 2. Als alternatief kan het schip voorzien zijn van een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) klasse 2 installatie.

Ondertekening

Plaats                        

Datum aanvraag   

Handtekening        Handtekening 

aanvrager /eigenaar    gemachtigde       

                

Niet in te vullen door de aanvrager

Datum ontvangst    

check ook de website gemeente.groningen.nl voor meer informatie


