
Bijlage 2 Aanvraagformulier ligplaatsvergunning
Ondergetekende verzoekt op grond van artikel 6 van de Woonschepenverordening Maasgouw 
vergunning voor het innemen van een ligplaats met woonschip.

1. GEGEVENS AANVRAGER

Naam:

Burgerservicenummer (BSN):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2. AARD VAN DE VERGUNNING

A. Eerste aanvraag (er is nog geen ligplaatsvergunning voor de ligplaats verleend).

B. Wijziging tenaamstelling ligplaatsvergunning.

C. Verbreden en/of verlengen en/of verhogen huidig woonschip.

D. Vervangen huidig vaartuig/woonschip door nieuw /woonschip.

Vul hierna alleen de benodigde gegevens in op de voor u van toepassing zijnde situatie.

3. Overige noodzakelijke vergunningen/toestemmingen
Het verkrijgen van een ligplaatsvergunning voor een woonboot, regelt niet het privaatrechtelijke gebruik
van de ligplaats. Hiervoor moet u een afspraak maken met de grondeigenaar en de eigenaar van de grond 
onder het water. Ook kan het noodzakelijk zijn dat u een vergunning nodig heeft van Rijkswaterstaat.

Voor het bouwkundig veranderen of het vervangen van het woonschip heeft u (mogelijk) ook een 
omgevingsvergunning nodig van de Gemeente Maasgouw.

U stuurt dit formulier op naar:
Gemeente Maasgouw
Afdelingen Ontwikkeling, werkveld Grondzaken
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Ondertekening

Ik verklaar dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Naam: ______________________________________________________ 

Datum:______________________________________________________ 

Handtekening:



A. EERSTE AANVRAAG
(ER IS NOG GEEN LIGPLAATSVERGUNNING VOOR DE LIGPLAATS VERLEEND)

Gegevens woonschip
Naam boot:

Uiterste maten woonschip:

(lengte x breedte x hoogte):

Maten opbouwgedeelte:

(lengte x breedte x hoogte):

Gegevens ligplaats
Adres ligplaats woonschip:

Kadastraal kenmerk: Sectie, nummer:

Algemene gegevens

* Doorhalen wat niet van toepassing is

N.B. Naast dit ingevulde formulier dienen de volgende stukken te worden bijgesloten:
1. Een situatietekening waaruit de ligging van de gewenste ligplaats duidelijk te zien is.
2. Foto’s van het woonschip.

Gaat u het schip permanent bewonen? Ja/Nee*

Is/zal woonschip aangesloten zijn op het waterleidingnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip aangesloten zijn op het elektriciteitsnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip worden aangesloten worden op het gemeenteriool? Ja/Nee*



B. WIJZIGING TENAAMSTELLING LIGPLAATSVERGUNNING

Gegevens huidige houder ligplaatsvergunning

Naam:

Burgerservicenummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Handtekening:

Gegevens ligplaats
Kenmerk huidige ligplaatsvergunning:

Adres ligplaats woonschip:

Kadastraal kenmerk: Sectie, nummer:

Algemene gegevens

* Doorhalen wat niet van toepassing is

N.B. Naast dit ingevulde formulier dienen de volgende stukken te worden bijgesloten:
1. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de huidige houder van de ligplaatsvergunning.
2. Een kopie van de huidige ligplaatsvergunning. Hiermee wordt de originele vergunning bedoeld,
inclusief de gewaarmerkte situatietekening.

Gaat u het schip permanent bewonen? Ja/Nee*

Is/zal woonschip aangesloten zijn op het waterleidingnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip aangesloten zijn op het elektriciteitsnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip worden aangesloten worden op het gemeenteriool? Ja/Nee*



C. VERBREDEN EN/OF VERLENGEN EN/OF VERHOGEN VAARTUIG/WOONSCHIP

Kenmerk huidige ligplaatsvergunning:

Adres ligplaats woonschip:

Kadastraal kenmerk: Sectie, nummer:

Naam boot:

Huidige afmetingen woonschip:

(lengte x breedte x hoogte):

Gewenste afmetingen (lengte x breedte x
hoogte):

N.B. Naast dit ingevulde formulier dienen de volgende stukken te worden bijgesloten:
1. Een situatietekening waaruit de ligging van de huidige ligplaats duidelijk te zien is.
2. Een tekening en foto van de gewenste uitbreidingen.

Naast deze vergunning dient u mogelijk ook een omgevingsvergunning aan te vragen.



D. VERVANGEN WOONSCHIP DOOR NIEUW WOONSCHIP

Kenmerk huidige ligplaatsvergunning:

Adres ligplaats woonschip:

Kadastraal kenmerk: Sectie, nummer:

Gegevens nieuw woonschip
Naam schip:

Uiterste maten woonschip:

(lengte x breedte x hoogte):

Maten opbouwgedeelte:

(lengte x breedte x hoogte):

Algemene gegevens

* Doorhalen wat niet van toepassing is

N.B. Naast dit ingevulde formulier dienen de volgende stukken te worden bijgesloten:
1. Een situatietekening waaruit de ligging van de gewenste ligplaats duidelijk te zien is.
2. Foto’s van het woonschip.

Aanvullende gegevens

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Indien ja, graag een bewijs van (opdracht tot) verwijdering uit de gemeente Maasgouw bijsluiten.

Als het oude woonschip niet uit de gemeente Maasgouw wordt verwijderd, kunnen wij uw aanvraag pas in 
behandeling nemen als ook een aanvraag ligplaatsvergunning meegestuurd wordt. Hieruit moet blijken 
wie de nieuwe eigenaar van het oude woonschip wordt en wat de gewenste (nieuwe) locatie van het 
oude woonschip is.

Gaat u het schip permanent bewonen? Ja/Nee*

Is/zal woonschip aangesloten zijn op het waterleidingnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip aangesloten zijn op het elektriciteitsnet? Ja/Nee*

Is/zal het woonschip worden aangesloten worden op het gemeenteriool? Ja/Nee*

Wordt het oude woonschip uit de gemeente Maasgouw
verwijderd?

Ja/Nee*




