
Belangrijke aanscherpingen van de reglementen 2021: 
 

Eilander ligplaatsen zijn voor schepen van eilanders. 
Definities 
Sportvaartuig Een vaartuig, uitsluitend in gebruik voor genoegen, zonder 

commercieel doel. 
 

Vaste ligplaats  Ligplaats uitsluitend bestemd voor sportvaartuigen in 
persoonlijk eigendom bij ingezetenen van Terschelling. 
 

Ingezetene Degene die in de basisregistratie personen van de 
gemeente Terschelling is opgenomen en feitelijk in de 
gemeente Terschelling zijn hoofdverblijf heeft in een voor 
permanente bewoning aangewezen woonruimte. 
 

Een ligplaats moet passend zijn bij het schip en het tarief moet bijpassend zijn aan 
de ligplaats.  
Hoofdstuk 4 
Art. 2 Geschikte ligplaats Vanuit dat doelmatig beheer dient de maatvoering van het 

sportvaartuig passend te zijn aan de ligplaats. 
 

Art. 3 Bijpassen tarief De huur wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is 
afhankelijk van de grootte van het sportvaartuig en het type 
ligplaats. 
 

Recht op een ligplaats 
Art. 4 Wachtlijst Er zal zo nodig een lijst worden aangelegd van eigenaren 

van sportvaartuigen, die een vaste ligplaats wensen. Aan 
hen moet bij vrijkomen van een lig- of staanplaats voorkeur 
worden verleend in volgorde van hun aanmelding. Na 2 x 
weigeren van een aangeboden ligplaats komt men weer 
onderaan deze lijst. 
 

Art. 8 Aanhouden ligplaats  Het recht op vaste ligplaats vervalt onmiddellijk: indien  
• eigenaar ophoudt ingezetene te zijn; 
• wanneer de huurder geen sportvaartuig meer heeft,  
  tenzij hij binnen 1 jaar een nieuw sportvaartuig bezit en  
  de kosten voor de ligplaats betaalt; 
 

Art. 9 Iemand met 1 schip 
heeft voorrang op het 2de of 
volgend schip van iemand 
anders. 

Ingezetenen (per adres), die eigenaar zijn van meer dan 
één sportvaartuig zullen voor hun tweede of volgende 
sportvaartuig te allen tijde plaats moeten maken voor 
ingezetenen, die voor een sportvaartuig een ligplaats 
wensen. 
 

Onverzorgde schepen, “wees” boten en schepen waarvoor geen liggeld wordt 
betaald horen niet in de jachthaven. 
Diverse artikelen in het 
Havenreglement en het 
Hiswa Haven- en werf 
reglement. 

Meestal zijn dit slecht/niet onderhouden schepen en 
schepen zonder eigenaar. Ook het niet betalen kan leiden 
tot verwijdering uit de jachthaven, op kosten van de 
eigenaar. 
 

  
 


