
 
 
 

Tarieventabel 2020 
 
Behorend bij de regelgeving van Plassenschap Loosdrecht e.o.  
 

 

Besluit Motorboten 
 
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 
 

1. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 8 lid 1 van 

het Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht indien: 

 

a. een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een dag € 41,00  

b. een snelvaarontheffing wordt verleend geldig gedurende een jaar € 323,00  

c. een plaats op de wachtlijst voor een jaarontheffing 

 

€ 15,00  

2. een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele snelvaarontheffing 

ingevolge art.8 lid 2 Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht. 

€ 165,00  

3. een aanvraag tot het verkrijgen van een jaarontheffing ingevolge artikel 5 van 

het besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht (varen met ingeschakelde 

motor), geldig gedurende een jaar. 

 

€ 33,00  

4. een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat ontheffing zoals genoemd 

onder 1b. 

€ 23,00  

 

Overige regelgeving 
 
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: 
 

5. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2 lid 1 
Woonschepenverordening 

€ 238,00  

6. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge art. 10 
Verordening Plassenschap Loosdrecht (verkoop, verhuur, diensten) 

€ 76,00  

7. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 14 lid 3 van 
de Verordening Plassenschap Loosdrecht (nachtelijk verblijf op een 
dagrecreatieterrein) 

€ 68,00  

8. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 16 
Verordening Plassenschap Loosdrecht (kamperen) 

€ 68,00  

9. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 18 lid 6 
Verordening Plassenschap Loosdrecht (ligplaatsontheffing)  

€ 316,00  

10. een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 19 lid 2 
Verordening Plassenschap Loosdrecht (voorwerpen in of boven water) 

€ 208,00  
 

11. een aanvraag tot het verkrijgen van recht op voorrang bij schutting in de 
Mijndense sluis gedurende het gehele jaar 

 
 

€ 256,00 



 
 
 

- Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een ontheffing, vergunning, vrijstelling of recht op voorrang deze aanvraag wordt 
ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 75% van de geheven rechten verleend.  

 
- Indien op een later tijdstip dan onder 3 bedoeld, doch voor het tijdstip, waarop op de aanvraag 

tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang is beslist, 
deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 25% van de geheven 
rechten verleend. 

 
- Indien op een later tijdstip dan onder 4 bedoeld, een aanvraag tot verkrijging van een 

ontheffing, vergunning of vrijstelling of recht op voorrang wordt ingetrokken, wordt geen 
teruggaaf van de geheven rechten verleend. 
 

 
Tarieven gebruik werkhaven Rimboe 
 

- Tarief gebruik werkhaven Rimboe per twee uren € 92,00  

- Tarief gebruik werkhaven Rimboe per dagdeel langer dan 2 uren € 164,00  

- Tarief gebruik werkhaven Rimboe gehele dag € 326,00  

 
Tarieven passage Mijndense Sluis  
 

- kano's, rubberboten e.d.  € 3,00  

- boten tot 8 meter  € 5,00  

- boten van 8 tot 12 meter  € 6,00  

- boten van 12 tot 15 meter  € 7,00  

- boten langer dan 15 meter  € 8,00  

 

 
Uitgangspunten bij de tarieventabel 2020: 
 

- De tarieven worden voor 2020 verhoogd conform de uitgangspunten in de kadernota van 2020 
(een stijging met 1,8% t.o.v. 2019) 
 

- Bij de berekening worden bedragen afgerond op € 1,00. 
 

- De tarieven voor de Mijndense sluis zijn met €1 verhoogd.  
 

- Het tarief voor een ligplaatsontheffing is toegevoegd i.v.m. de wijziging van de verordening. 
Het tarief is gebaseerd op het tarief van de ontheffing voor pleziervaartuigen uit de 
tarieventabel 2019.        

 

 



 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. 
gehouden op 11 maart 2020 te Utrecht, 

 
 
 
 
 
 
 
Mw. C. Larson   Mw. S. Stolwijk  
Voorzitter   Secretaris  


