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Het innemen van een ligplaats is mogelijk van 1 april tot 1 november.
Ligplaatsen kunnen worden ingenomen in de haven en aan de kade. Zie figuur 1 in de bijlage.
Voor het innemen van een ligplaats is liggeld verschuldigd. Dit liggeld wordt geheven op basis
van een, door het gemeentebestuur, vastgestelde tarievenlijst. Deze tarievenlijst maakt als
bijlage onderdeel uit van het havenreglement. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW, elektra
en water maar exclusief toeristenbelasting. Er wordt uitgegaan van tenminste 5 meter
bootlengte.
In de haven is doormiddel van bordjes aangeduid voor welke functie (passant, seizoenplaats of
verhuur) de aanlegplaats bestemd is.

Passantenplaatsen
 Het innemen van een aanlegplaats kan bij de, voor de passant, aangewezen aanlegplaatsen. In
overleg met de havenmeester kan hiervan worden afgeweken.
 Het liggeld voor passanten wordt geïnd door middel van een digitale app, genaamd de
Bluewater app. Bij uitzondering kunnen de gelden ook worden geïnd door de havenmeester of
een door de gemeente aan aangewezen persoon.
 De havenmeester controleert steekproefsgewijs de te betalen liggelden en is bevoegd dit te
innen.
Verhuurplaatsen
 In de haven is een beperkte mogelijkheid tot verhuur van boten en/of kano’s. In overleg met de
gemeente kan er een aanlegvoorziening worden toegewezen.
 Verhuuractiviteiten wordt in overleg met de gemeente bepaald en uitgevoerd door een door de
gemeente aangewezen derde. Met de aangewezen derde wordt een overeenkomst gesloten.
Seizoenplaatsen
 Seizoenplaatsen zijn op aanvraag en onder voorwaarden (zeer beperkt) beschikbaar. Het
innemen van een seizoenplaats is alleen mogelijk op een door de havenmeester of een door de
gemeente aan te wijzen persoon aan te wijzen plek in de haven.
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Aanmelden voor een seizoenplaats
 Seizoenplaatsen worden op volgorde van aanmelding toegewezen.
 Om in aanmerking te komen voor een seizoenplaats moeten belangstellenden zich in de
periode tussen 2 januari en 15 maart van ieder jaar melden bij de Publieksdienst van de
gemeente Hardenberg via het telefoonnummer 14 0523.
 Boten die een seizoenplaats toegewezen hebben gekregen moeten zijn voorzien van een
seizoensticker. De sticker moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de walzijde. De sticker wordt na
betaling van de havengelden door de havenmeester verstrekt.
 Boten die niet voorzien zijn van een seizoensticker en het verschuldigde ligplaatsgeld niet of
niet volledig voldaan heeft dan wel waarvan de eigenaar niet te achterhalen is worden
verwijderd. De kosten van verwijdering en opslag alsmede het verschuldigde ligplaatsgeld
worden in rekening gebracht bij de rechtmatige eigenaar voordat er sprake is van teruggave
van het vaartuig.
 Indien zich binnen dertien weken na verwijdering geen rechtmatige eigenaar meldt, zal het
bootje worden verkocht, weggegeven of vernietigd. Als de rechtmatige eigenaar wel bekend is
zal deze eerst in de gelegenheid worden gesteld om het bootje zelf te verwijderen of alsnog van
een seizoensticker te voorzien.
Overig
 Boten die, ter beoordeling van de gemeente, in slechte staat van onderhoud zijn (bijv. kapotte
dekzeilen, volgelopen met water of sterk vervuild) dienen op verzoek van de gemeente
onverwijld verwijderd te worden. Indien aan het verzoek niet voldaan wordt, heeft de gemeente
het recht de boot te verwijderen. De hiermee gemoeid zijnde kosten worden in rekening
gebracht bij de rechtmatige eigenaar voordat er sprake is van teruggave. De eigenaar heeft in
deze situatie geen recht op restitutie van betaalde liggeld. Indien na verwijdering de kosten niet
binnen dertien weken worden betaald of zich geen rechtmatige eigenaar meldt, zal het bootje
worden verkocht, weggegeven of vernietigd.
 Op het terrein nabij de haven is elektra aanwezig. Het tarief voor gebruik is verwerkt in het
tarief voor liggeld.
 Afval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
 Aanwijzingen van de havenmeester of een door hem aangewezen persoon of een door de
gemeente overige aangewezen persoon dienen terstond opgevolgd te worden.
 Het is verboden overlast of hinder te veroorzaken. Na 22.00 uur dient het rustig te zijn.
 Ligplaatsinname geschiedt volledig op eigen risico. De gemeente Hardenberg sluit iedere
aansprakelijkheid uit, voor schade die u door gebruik van de haven of kade mocht lijden.
 De Algemene Plaatselijke Verordening is van toepassing op het gehele havengebied.
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Bijlage

-

Tarieven lijst haven en kade seizoen 2019 e.v.

Tarief voor langdurig aanleggen (min. 4 uur)
 Voor het innemen van een ligplaats wordt liggeld geheven van € 1,25 (incl. BTW) per strekkende
meter bootlengte per nacht (dit is incl. elektra, water) daarbij wordt uitgegaan van minimaal 5
meter bootlengte met een minimum van €6,25.

Tarief voor kort aanleggen (max. 4 uur)
 Voor het innemen van een ligplaats, voor een periode korter dan 4 uur geldt een vast tarief van
3 euro (incl. BTW).
Tarief seizoen ligplaats
 Tarief voor een vaste seizoen ligplaats (indien beschikbaar) van april t/m 1 oktober bedraagt €
70,- m1 inclusief BTW.
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