Meldingsformulier wijziging Bijbehorende
Voorzieningen bij het Woonschip
Art. 5.3a e.v. Algemene Plaatselijke Verordening

In te vullen door de
gemeente

4

1. Gegevens van de melder

∏

Naam en voorletters

man

∏

vrouw

Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN (burgerservicenummer)
Telefoon
E-mailadres
De melder is hoofdbewoner van
het schip
De melder is

∏
∏
∏

ja

∏

nee

eigenaar
huurder, de eigenaar is dhr/mevr.

2. Gegevens van het woonschip
Registratienummer bij het kadaster
(brandmerk)
Ligplaatsadres (water en nummer)

3. Soort nieuwe of vervangende bijbehorende voorziening

∏
∏
∏
∏

loopplank
spudpaal
afhouder(s)

∏
∏
∏

drijvend ponton/terras (met lengte/breedte en hoogte in meters)
bijboot (met lengte/breedte en hoogte in meters)
meerpaal

overige objecten, namelijk

4. Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat ik het meldingsformulier naar waarheid heb ingevuld.
Naam
Datum
Handtekening

Insturen van de melding
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Stuur deze melding naar:
Gemeente Arnhem
Afdeling Vergunningen en Toezicht
Postbus 9200
6800 HA Arnhem

Gemeente Arnhem • Loket Bouwen Wonen Leefomgeving • Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem • Telefoon 0900-1809 • Email: loketbwl@arnhem.nl

Ligplaatsvergunning woonschip

Een ligplaatsvergunning voor een woonschip (woonboot of woonark) geeft u voor onbepaalde tijd het recht om met uw
woonschip een ligplaats in te nemen in de gemeente Arnhem. De ligplaatsvergunning staat op naam van de eigenaar en is
vaartuig- en plaatsgebonden.
Vergunning nodig?
Om in aanmerking te komen voor een ligplaatsvergunning moet u een bestaand woonschip met een geldige ligplaatsvergunning
kopen. Daarna kunt u bij de afdeling Vergunningen een verzoek indienen om de ligplaatsvergunning op uw naam over te laten
schrijven.
Alleen voor bestaande en geregistreerde ligplaatsen wordt een ligplaatsvergunning verleend.
Behalve een vergunning kan een huurovereenkomst met de gemeente Arnhem nodig zijn voor het ingebruik nemen van
gemeentegrond.
Hoe vraag ik de vergunning aan?
U stuurt het aanvraagformulier voor een ligplaatsvergunning voor een woonboot naar de afdeling Vergunningen en Toezicht,
postbus 9200, 6800 HA Arnhem.
Als de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan,
het Aanwijzingsbesluit Woonbootlocaties en de bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Arnhem
(artikel 5.3a.4 APV). Advies kan worden ingewonnen bij de Havenmeester en indien nodig Rijkswaterstaat.
U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. Gemiddeld ontvangt u na 8 weken bericht of de vergunning is verleend.
Wijzigingen in de ligplaatsvergunning geeft u door met een specifiek aanvraagformulier.
Bijbehorende voorzieningen bij het woonschip, zoals steigers en drijvende pontons, zijn essentiële voorzieningen voor het wonen
op het water. Wijzigingen van bijbehorende voorzieningen geeft u door via een speciaal meldingsformulier.
Vul hier het aanvraagformulier voor de ligplaatsvergunning in.
Wijzigingen van bijbehorende voorzieningen meldt u met dit meldingsformulier.
Wat zijn de kosten?
Een ligplaatsvergunning kost € 280,- (zie Legesverordening 2015).
Aan het melden van de wijziging of nieuwe bijbehorende voorzieningen bij het woonschip zijn geen kosten verbonden.
Ook in geval van weigering moet u dit bedrag betalen. Leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag.
Belangrijk om te weten
Het woonschip dient in hoofdzaak voor bewoning te worden gebruikt.
Ligt uw woonboot/-ark in Rijkswater of in Provinciaal water dan dient u naast de vergunning van de gemeente ook een bij die
andere instantie aan te vragen. Naast een ligplaatsvergunning heeft u ook een huurovereenkomst voor ingebruikname van de
grond nodig indien de gemeente eigenaar is van die grond.
De afgegeven vergunningen voor als ”niet-wenselijk aangewezen locaties” binnen de gemeente Arnhem worden op termijn
ingetrokken. Dit gebeurd zodra een andere locatie voor deze woonschepen wordt aangewezen. Dit is gebaseerd op het
Aanwijzingsbesluit Woonbootlocaties van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem.
Aansluitingen op nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefoon e.a.) dienen door de bewoner rechtstreeks geregeld te worden
met het betreffende nutsbedrijf.
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Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
Tevens kunt u, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem. De kosten voor een voorlopige voorziening zijn voor natuurlijke personen en rechtspersonen staan vermeldt op
de website www.rechtspraak.nl (griffierechten).

