Aanvraagformulier Vaarwegenverordening Fryslân 2014:
Werken, objecten en overige handelingen op een provinciale vaarweg of op de oevers.
Bij werken gaat het om nieuwe werken, maar ook om wijzingen of het verwijderen van
bestaande werken.
In de gevallen waar na het indienen van de aanvraag blijkt dat geen ontheffing nodig is, dan
krijgt u van ons bericht en dan zijn er geen legeskosten verschuldigd.
Graag het ingevulde formulier mailen naar: provincie@fryslan.frl
NB: U kunt zoveel tekst kwijt in de invulvakken als u nodig heeft.
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier, dan kunt u ook
mailen naar nautischezaken@fryslan.frl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
Gegevens aanvrager:
Naam aanvrager
Adres
Postcode en woonplaats
Indien bedrijf - KVK-nummer
Contactpersoon voor bedrijf
Telefoonnummer contactpersoon
Emailadres contactpersoon

Aankruisen wat van toepassing is:
()
Ik vraag vergunning voor mezelf / mijn bedrijf aan.
()
Ik vraag namens ander bedrijf ontheffing aan, namelijk:
Gegevens opdrachtgever van het werk / voor welk bedrijf wordt ontheffing aangevraagd
Naam (bedrijf) opdrachtgever
Adres opdrachtgever
Postcode en woonplaats opdrachtgever
Naam contactpersoon
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Telefoonnummer contactpersoon
Emailadres contactpersoon

Gegevens van de aanvraag:
Indien mogelijk naam van de vaarweg:
Omschrijving van het werk, object en/of handeling

Verplicht meesturen:
-situatieschets
-bouw- en constructietekening van het werk
-werkplan (onder werkplan wordt verstaan een beschrijving van hoe u de werkzaamheden
gaat uitvoeren, wat zijn de verwachte consequenties voor het doorgaande
scheepvaartverkeer)
Geplande startdatum werk:
Beoogde einddatum van het werk:

In verband met het heffen van leges vragen wij u om de aanneemsom:

Leges =

werken tot € 50.000 euro is €215 (tarief 2022)
werken vanaf € 50.000 euro is €715 (tarief 2022)

NB: Als u voor het uitvoeren werk gebruikt maakt van schepen op de vaarweg dan dient
hiervoor ook toestemming op basis van artikel 1:23 BPR aangevraagd te worden.
Hiervoor is een apart aanvraagformulier beschikbaar. Zie scheepsvergunning/ontheffing in
het digitaal loket.

Aldus naar waarheid ingevuld door:
Naam:
Datum:
Handtekening
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