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Besluit nadere regels met betrekking tot het ligplaats hebben met en vaartuig
Het Dagelijks Bestuur heeft met betrekking tot artikel 15 van de Algemene Verordening Meerschap
Paterswolde (AVMP) de volgende nadere regels gesteld. De nadere regels hebben betrekking op de
openbare ligplaatsen in het Meerschapsgebied. (zie bijgevoegde kaart)
Artikel 1 Algemeen
1. De maximale verblijfsduur voor een openbare ligplaats bedraagt maximaal een
aaneengesloten periode van 14 x 24 uur;
2. Het is verboden om met een vaartuig, nadat het is verplaatst, binnen 14 dagen wederom
ligplaats in te nemen op de in lid 1 bedoelde plaats;
3. Wanneer een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats liggende op 4 kilometer hemelsbreed
gemeten van de oude ligplaats, wordt het geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen;
4. Een vaartuig wordt geacht voor maximaal een aanééngesloten periode van 14x 24 uur
eenzelfde ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op enig tijdstip van deze
periode op dezelfde ligplaats wordt aangetroffen;
5. Het is verboden om in de periode 1 oktober tot 1 april ligplaats in te nemen op de openbare
ligplaatsen
Artikel 2 Openbare orde en veiligheid
1. Het is verboden om hinder of overlast te veroorzaken;
2. Op het vaartuig dient een blusmiddel aanwezig te zijn;
3. Op het vaartuig dienen voldoende zwemvesten aanwezig te zijn.
Artikel 3 Volksgezondheid en Milieuhygiëne
1. Indien u overnacht op een openbare ligplaats dient het vaartuig voorzien te zijn van een
toilet.
Artikel 4 Aanzien van het gebied
1. Aan het vaartuig moet zekere mate van onderhoud zichtbaar zijn.
Artikel 5 Ontheffingen
1. Het Dagelijks Bestuur kan onder voorwaarden ontheffing verlenen voor het gestelde in
artikel 1 lid 1.
Artikel 6 Inwerkingtreding
1. Dit besluit treed in werking 7 dagen na de dag van bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 25 maart 2019.
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