STEIGER PLAATSEN?
Stappenplan: steiger (terug)plaatsen Lange Linschoten
U

STAP 1: Heeft u een vergunning voor uw (huidige) steiger?
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PARTICULIERE
GROND
Ja, u kunt
vergunningen
aanvragen voor het
plaatsen van een
steiger. Ga naar stap
2 en 3.

GEMEENTEGROND
Ja, u kunt een
vergunning aanvragen
voor het plaatsen van
een steiger. Let op: er
gelden aanvullende
voorwaarden*.
Ga eerst verder naar
stap 2 en 3.

voorwaarden*. Ga
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STAP 2: Voldoet uw nieuwe steiger
al aan de eisen volgens de
principesteiger?
Ja, ga naar stap 3.

Nee, vraag eerst de
tekening van de
principesteiger op bij
de gemeente.

STAP 3: Vraag de nodige
vergunningen aan
-Watervergunning bij het waterschap HDSR.
-Omgevingsvergunning bij de gemeente.
-Toestemming grondeigenaar. Indien de grond
niet van uzelf is. Gegevens over grondeigenaren
vraagt u op bij het Kadaster.
-Bij grote steigers (meer dan 7,2 m2) is ook een
ontheffing Verordening Natuur en Landschap
van de provincie Utrecht nodig.

Vergunningen ontvangen?
U mag uw steiger plaatsen!

* Voldoet u aan de eisen van stap 2 en 3? Dan is
het mogelijk een steiger te plaatsen op
gemeentegrond. Wel geldt dat deze steiger
openbaar is en dus naast u, ook door anderen
gebruikt mag worden. Daarnaast kan de
gemeente u vragen een beheerovereenkomst te
tekenen, waarin staat dat niet de gemeente, maar
uzelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden
van de steiger. De gemeente kan u er dan ook op
aanspreken als u de steiger niet goed onderhoudt.

