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Informatie over vaststelling Beleidsregels voor vaartuigen en

ligplaatsen 2021

Beleidsregels voor vaartuigen en ligplaatsen 2O2I

Geachte leden van de raad,

De'Uitvoeringsregels voor vaartuigen en ligplaatsen Bloemendaal2OLT'(hierna: de Uitvoeringsregels)

zijn vastgesteld na invoering van de op 7 julijl, door u ingetrokken'Verordening voor vaartuigen en

ligplaatsen Bloemendaal 2015'. De Uitvoeringsregels komen niet overeen met de recent door u

vastgestelde'Verordening voor vaartuigen en ligplaatsen 2O2L'(hierna: de Verordening) waardoor wij

de Uitvoeringsregels hebben geactualiseerd en vastgesteld. De Uitvoeringsregels zijn hernoemd als

'Beleidsregels voor vaartuigen en ligplaatsen 2021'(hierna: de Beleidsregels). In deze brief lichten wij

de Beleidsregels toe.

Wat verandert er?
De wijzigingen ten opzichte van de Uitvoeringsregels zijn:
(1) uitsluitend inwoners van de gemeente komen in aanmerking voor een ligplaats;

(2) er is duidelijker aangegeven dat wij zowel vergunningen verlenen als huurovereenkomsten sluiten;

(3) de regels zijn herschreven in modern taalgebruik'

(l) uitsluitend inwoners van de gemeente komen in aanmerking voor een ligplaats
De regels voor plaatsing op de wachtlijst zijn in die zin aangepast dat alleen inwoners hiervoor in

aanmerking kunnen komen. Bij verhuizing uit de Gemeente (bijv. door echtscheiding) of overlijden,

kan een achterblijvend (voormalig) gezinslid, wonend op hetzelfde adres, verzoeken om de ligplaats op

zijn/haar naam te stellen. Er geldt een overgangsrecht voor huidige ligplaatshouders die niet binnen de

gemeente wonen tot 31 december 2022.

(2) er is duidelijker aangegeven dat wij zowel vergunningen verlenen als
huu rovereenkomsten sluiten

Wij beschikken over 6 ligplaatszone in onze gemeente. Voor zone 1 t/m 5 kunnen wij vergunningen

verlenen. Zone6 - het haventje van Bennebroek - huren wij van oudshervan een particulier. Het

opleggen van precario is niet mogelijk wanneer het geen eigen grond betreft. Om deze reden hebben

wij besloten de ligplaatsen in deze zone onder te verhuren. De huurpríjs is gelijk aan de precario voor
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een vaaftuig. In de Beleidsregels wordt niet langer uitsluitend oververgunningen en
vergunninghouders gesproken, maar over ligplaatsen en ligplaatshouders.

(3) de regels zijn herschreven in modern taalgebruik
Daarnaast zijn een aantal niet-noemenswaardige actualiseringen doorgevoerd, die uit de praktijk zijn
gebleken.

De vastgestelde beleidsregels vindt u in de bijlage. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen
heeft, kunt u deze richten aan team Vastgoed van de afdeling Beheer.
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