
toelichting aanvraag ligplaatsvergunning
Formaliteiten die moeten worden afgehandeld bij de aanvraag van 

een ligplaatsvergunning:

De aanvrager koopt het schip van de

huidige vergunninghouder en vraagt

overschrijving aan van de vergunning

op zijn / haar naam (één aanvrager):

De aanvrager wil zijn / haar huidige

schip vervangen:

De aanvrager wil zijn / haar huidige

schip verbouwen:

De volgende zaken dienen te worden ingeleverd:

1.  Een door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

2.  Een door de verkoper ingevulde en ondertekende afstandsverklaring

3.  Twee foto’s van het schip: van beide lange zijden één (links + rechts)

4.  Een kopie van een geldig identiteitbewijs van de aanvrager (bijvoorbeeld paspoort of   

 rijbewijs)

5.  Een eigendomsbewijs van het schip (bijvoorbeeld een kopie van de koopakte)

De volgende zaken dienen te worden ingeleverd:

1.  Een door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

2.  Twee foto’s van het nieuwe schip: van beide lange zijden één (links + rechts). 

 In het geval van een nieuw te bouwen schip vragen wij tekeningen schaal 1:100. 

 Op de tekeningen zijn in ieder geval de zijaanzichten en het bovenaanzicht van het schip  

 te zien, voorzien van een deugdelijke maatvoering

3.  Een eigendomsbewijs van het nieuwe schip (bijvoorbeeld een kopie van de koopakte).   

 In het geval van nieuwbouw een door de aanvrager verstrekte en ondertekende 

 bouwopdracht

4.  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager (bijvoorbeeld paspoort of   

 rijbewijs), indien nog niet bij ons aanwezig

5.  Een verklaring omtrent wat er wanneer met het oude schip gebeurt

Sloop: Naam en adres van sloper en slooplocatie

Verkoop:  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de koper van het oude schip   

  (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs)

  NB Het oude schip dient buiten de wateren van de gemeente Groningen 

  gebracht te worden.

  Bij verkoop binnen de gemeente Groningen dient de koper hiervoor een 

  ligplaatsvergunning te kunnen krijgen

De volgende zaken dienen te worden ingeleverd:

1.  Een door de aanvrager ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

2.  Tekeningen schaal 1:100 van het schip zoals het er na de verbouw uit zal zien. Op de   

 tekeningen zijn in ieder geval de zijaanzichten en het bovenaanzicht van het schip te   

 zien, voorzien van een deugdelijke maatvoering

3.  Twee foto’s van de boot, indien nog niet bij ons aanwezig, van voor de verbouw, van   

 beide lange zijden één (rechts + links)

4.  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager (bijvoorbeeld paspoort of   

 rijbewijs), indien nog niet bij ons aanwezig

NB De gevraagde foto’s dienen om het schip te kunnen identificeren en om te kunnen 

beoordelen of er sprake is van een situatie als genoemd in de artikelen 5, 20 en 26 van de 
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