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Aanleiding 
 
Directe aanleiding voor het opstellen van een standplaatsenbeleid was de door de raad 
aangenomen motie van 5 maart 2015 waarin werd aangedrongen op beleidsvorming rond dit 
onderwerp. Een eerdere versie van de motie was op 29 januari 2015 ingebracht. Na het 
staken van de stemmen is deze aangehouden tot de vergadering van 5 maart en vervolgens 
verworpen. Een tweede motie, op punten aangepast, is in die vergadering aangenomen.  
In de motie droeg de raad het college op: 
 Om zo snel mogelijk maar het liefst nog voor het zomerreces met een beleidsvoorstel 

voor standplaatsen te komen, 
 Hierbij op nemen de overweging om het standplaatsenbeleid onder te brengen in de 

marktverordening en de marktgeldverordening, 
 Hier de (ook financiële) gevolgen voor de standplaatshouders in mee te nemen, 
 Zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de (negen) standplaatshouders over de 

gevolgen van het te wijzigen beleid en hen de mogelijkheid te bieden voor inspraak, 
 Over de ontwikkelingen verslag te doen via een memo aan de Raad. 

 
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht 
 
 
Kernboodschap  
 
Het College wil informatie verschaffen over het door haar opgestelde standplaatsenbeleid 
voor de gemeente Bergen. 

 
De gemeente Bergen voerde tot nu toe geen specifiek beleid voor de negen standplaatsen 
die verspreid in de gemeente. Voor velen inmiddels bekend en vertrouwd zijn de verkoop 
van haring, Vietnamese loempia’s, snacks, ijs en bloemen en planten, gedurende een of 
enkele dagen per week. 
 
De gemeente Bergen ziet en waardeert de standplaatshouders en hun aangeboden waar als  
een welkome aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau. Daarmee voorzien zij in een 
behoefte van zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. 
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Met dit nieuwe beleid wil de gemeente zorgen voor duidelijkheid, continuïteit en zekerheid 
waar het gaat om de vergunningverlening en handhaving voor de standplaatshouders. Met 
de nieuwe regels en voorwaarden wordt duidelijk wie, waar, wanneer en onder welke 
voorwaarden recht heeft op een standplaats in de gemeente. Standplaatshouders krijgen 
een vergunning voor de duur van vijf jaar. 
 
Het nieuwe standplaatsenbeleid wordt puntsgewijs weergegeven in hoofdstuk 8 van de Nota 
Standplaatsenbeleid. 
 
De gemeente Bergen staat open voor initiatieven van nieuwe standplaatshouders, zowel op 
onbenutte tijden op bestaande standplaatsen als op geheel nieuwe standplaatslocaties. Net 
als bij bestaande standplaatsen zullen ook aanvragen voor nieuwe standplaatsen worden 
getoetst aan eisen en regels van zorgvuldigheid, verkeer, milieu, overlast enz.. Met 
betrekking tot nieuwe aanvragen voor huidige standplaatsen zal de gemeente een wachtlijst 
aanleggen.  
 
De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven voor leges en precario vast door vaststelling van 
de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting en door vaststelling van 
de Legesverordening. Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie over 
standplaatsenbeleid is onderzocht hoe het tarief voor standplaatsen zich verhoudt tot 
omliggende gemeenten. Op basis van dit onderzoek wordt bij de vaststelling van de 
Verordening precariobelasting een verlaagd tarief voorgesteld. Hierdoor ontstaat er 
structureel een verlaging van de huidige opbrengsten van € 12.500,-. Dit is in de begroting 
van 2016 opgenomen.  
 
Het nieuwe standplaatsenbeleid wordt na een jaar geëvalueerd waarbij ook de 
standplaatshouders worden betrokken. 

 
 
 
Bijlagen  
 Standplaatsenbeleid Gemeente Bergen, versie 18, 6 oktober 2015 
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SAMENVATTING 

De gemeente Bergen voerde tot nu toe geen specifiek beleid voor de negen standplaatsen in de 

gemeente waar vanuit een kar, kraam of mobiele verkoopwagen diverse waren worden 

aangeboden. Voor velen inmiddels bekend en vertrouwd zijn de verkoop van haring, Vietnamese 

loempia’s, snacks, ijs en bloemen en planten, gedurende een of enkele dagen per week. 

De gemeente Bergen waardeert de standplaatshouders en hun aangeboden waren als  een 

welkome aanvulling op het bestaande voorzieningenniveau. Daarmee voorzien zij in een behoefte 

van zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. 

Met dit nieuwe beleid wil de gemeente zorgen voor duidelijkheid, continuïteit en zekerheid waar 

het gaat om de vergunningverlening en handhaving voor de standplaatshouders. Met de nieuwe 

regels en voorwaarden wordt duidelijk wie, waar, wanneer en onder welke voorwaarden recht 

heeft op een standplaats in de gemeente. Standplaatshouders krijgen een vergunning voor de 

duur van vijf jaar. 

Bij het opstellen van het nieuwe beleid is dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen bij andere 

gemeenten en van de aanbevelingen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.  

Het nieuwe standplaatsenbeleid wordt weergegeven in hoofdstuk 8. 

De gemeente Bergen staat open voor initiatieven van nieuwe standplaatshouders, zowel ten 

aanzien van onbenutte tijden op bestaande standplaatsen als op geheel nieuwe standplaatsen. 

Net als bij bestaande standplaatsen zullen ook aanvragen voor nieuwe standplaatsen worden 

getoetst aan eisen en regels van zorgvuldigheid, verkeer, milieu, overlast enz..  

Met betrekking tot nieuwe aanvragen voor huidige standplaatsen zal de gemeente een wachtlijst 

aanleggen.  

 

Het nieuwe standplaatsenbeleid wordt na een jaar geëvalueerd waarbij ook de 

standplaatshouders worden betrokken. 
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1 Inleiding 

 

In de gemeente Bergen worden negen jaarvergunningen uitgegeven voor negen standplaatsen 

(kar, kraam, wagen) met verschillende soorten producten en artikelen (frites, bloemen en planten, 

vis, loempia’s, oliebollen, kerstbomen etc.).  

Op de standplaatsen mogen mobiele verkoopmiddelen worden geplaatst gedurende één of 

enkele dagen per week en gedurende het kalenderjaar rond of een deel (seizoen) daarvan. Het 

verkoopmiddel dient elke dag opnieuw te worden op- en afgebouwd. Gedurende de avond en 

nacht is er geen verkoopmiddel op de standplaats aanwezig. 

 

Ondanks het feit dat er op dit moment binnen de gemeente Bergen geen duidelijk beleid is met 

betrekking tot het toestaan van standplaatsen en de bestemmingsplannen standplaatsen niet 

toestaan, worden de vergunningaanvragen voor de huidige en bekende standplaatsen elk jaar 

opnieuw gehonoreerd.  

Op aanvragen voor een standplaats(-vergunning) op een nieuwe locatie wordt, vanwege het 

ontbreken van beleid en daarmee het ontbreken van een toetsingskader, doorgaans negatief 

besloten. 

 

Directe aanleiding voor het opstellen van een standplaatsenbeleid was een motie van 5 maart 

2015 waarin werd aangedrongen op beleidsvorming rond dit onderwerp. De motie was eerder op 

29 januari 2015 ingebracht, vervolgens aangehouden tot de vergadering van 5 maart, verworpen, 

op punten aangepast en uiteindelijk aangenomen. In de motie droeg de raad het college op: 

 Om zo snel mogelijk maar het liefst nog voor het zomerreces met een beleidsvoorstel 

voor standplaatsen te komen, 

 Hierbij op nemen de overweging om het standplaatsenbeleid onder te brengen in de 

marktverordening en de marktgeldverordening, 

 Hier de (ook financiële) gevolgen voor de standplaatshouders in mee te nemen, 

 Zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de (negen) standplaatshouders over de 

gevolgen van het te wijzigen beleid en hen de mogelijkheid te bieden voor inspraak, 

 Over de ontwikkelingen verslag te doen via een memo aan de Raad. 

 

Het Standplaatsenbeleid Bergen heeft geen betrekking op: 

a. Standplaatsen op weekmarkten 

b. Standplaatsen met een kort en tijdelijk karakter (oliebollen in de periode kerst / oud en 

nieuw, verkoop kerstbomen gedurende de eerste weken in december en de verkoop van 

snacks en frites tijdens de jaarlijkse kermis). 

c. Eenmalige standplaatsen t.b.v. eenmalige promotieacties of bevolkingsonderzoek. 

d. Eenmalige standplaatsen gedurende een kalenderjaar waaronder bijvoorbeeld 

standplaatsen gedurende 2
e
 Pinksterdag of op de traditionele Lichtjesavond. 

 

Duidelijk en transparant beleid dat meebeweegt met ontwikkelingen in de tijd 

De gemeente Bergen wil met een éénduidig en transparant beleid voor standplaatsen naar een 

situatie toe waarbij voor iedereen duidelijk is hoe de gemeente omgaat met deze vorm van 

ambulante handel, zowel op de tot nu toe bekende (negen) plaatsen als ten aanzien van nieuwe 

standplaatsen. Zij wil met dit nieuwe beleid bereiken dat ambulante handel op standplaatsen een 

aanvulling vormt op het bestaande voorzieningenniveau en past in de bestaande woon- en 

leefomgeving, ten behoeve van de inwoners, toeristen en bezoekers van de gemeente.  

Met het bieden van mogelijkheden voor nieuwe standplaatsen met mogelijk nieuwe 

standplaatshouders, wil de gemeente inspelen op en meegaan met ontwikkelingen op de 

terreinen van toerisme, consumentenbestedingen, voorzieningenniveau en detailhandel. 
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Standplaatsen kunnen ook hinder veroorzaken 

De gemeente stelt voorwaarden aan deze vorm van ambulante handel. De gemeentelijke 

tussenkomst is noodzakelijk omdat een standplaats ook overlast (stank, lawaai) kan veroorzaken, 

onveilig verkeersgedrag kan bevorderen, het straatbeeld kan ontsieren en het 

voorzieningenniveau kan aantasten. Daarnaast bevindt een standplaats zich doorgaans in de 

openbare ruimte op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. 

 

Standplaatsenbeleid niet onder te brengen in de marktverordening 

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bergen van 2013 is van toepassing op 

standplaatsen in het algemeen. In de APV is bepaald dat onder een standplaats niet wordt 

verstaan de standplaatsen op jaarmarkten of weekmarkten. Daarnaast worden vaste 

standplaatsen op een evenement uitgezonderd van het begrip standplaats.  

Ingevolge artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet is het college bevoegd 

jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. Met betrekking 

tot ‘losse standplaatsen’, niet zijnde week- of jaarmarkten, is in de Gemeentewet niets vermeld of 

geregeld. 

 

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij nieuw beleid standplaatsen 

Bij het formuleren van nieuw beleid voor standplaatsen zijn vooraf de volgende uitgangspunten 

en randvoorwaarden geformuleerd: 

 Het standplaatsenbeleid moet duidelijkheid en zekerheid scheppen zodat het 

(her)kenbaar, voorspelbaar en controleerbaar is voor inwoners, winkeliers en ambulante 

handelaren. 

 Het standplaatsenbeleid moet kaders scheppen ten aanzien van locaties, 

standplaatsdagen, tijden, aantal standplaatsvergunningen, branches en de 

brancherelatie met de aanwezige winkeliers. 

 Standplaatsen mogen het reguliere voorzieningenniveau voor de consument niet 

aantasten, maar moeten dit stimuleren en waar nodig aanvullen. 

 Het aantal en de grootte van de standplaatsen moeten passen bij het karakter van de 

betreffende locatie. 

 De hinder voor omwonenden en andere belanghebbenden moet binnen aanvaardbare 

grenzen blijven.  

 
Doel beleidsvorming 

Standplaatsenbeleid heeft tot doel een zo volledig mogelijke beschrijving te geven over wat er  

kan en mag op het gebied van standplaatsen n de gemeente Bergen, e.e.a. ter uitwerking van de 

regels over standplaatsen zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het 

beleid biedt de standplaatshouders duidelijkheid over hun mogelijkheden en positie. Het biedt de 

kaders waarbinnen vergunningverlening plaatsvindt en schept duidelijkheid voor het handhaven 

van de regelgeving. 

 

Opbouw en status van het beleid en haar onderdelen 

Het Standplaatsenbeleid Bergen is in haar soort nieuw binnen de gemeente Bergen. In de 

hoofdstukken 1 t/m 7 worden de aanleiding, achtergronden, toelichtingen en overwegingen 

beschreven die ten grondslag liggen aan het nieuwe beleid.  

In hoofdstuk 8 ‘Standplaatsenbeleid Bergen’ wordt het feitelijke standplaatsenbeleid 

weergegeven zoals te hanteren bij vergunningaanvragen en zoals te communiceren naar 

bestaande en potentiële standplaatshouders. Bekendmaking van dit beleid vindt plaats onder 

andere door publicatie  op de gemeentelijke website, bij de behandeling van vergunningen en 

door overleg en gesprekken met (potentiële) standplaatshouders. 
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2 Juridisch kader voor beleidsvorming  
 

Op de standplaatsen is een breed juridisch kader van toepassing.  

Specifiek op standplaatsen is het privaatrecht en het publiekrecht van toepassing.  

Als eigenaresse van gemeentegrond (Artikel 5:1 BW) kan de gemeente haar bevoegdheden 

mede vanuit het privaatrechtelijk kader uitoefenen. De gemeente is echter een bestuursorgaan 

als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 Awb. Daarom moet de gemeente in principe eerst de 

publiekrechtelijke weg gebruiken en daartoe  een vergunningenstelsel opstellen.  

 

Voor de uitvoering van het standplaatsenbeleid staan de belangrijkste en meest concrete 

voorschriften in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In dit nieuwe standplaatsenbeleid 

voor de gemeente Bergen wordt rekening gehouden met de regeling voor standplaatsen in de 

APV van Bergen uit 2013.  

 

‘Standplaatsen’ worden geregeld in Hoofdstuk 5 - Afdeling 4 - artikel 5 van de APV.  

Specifiek beleid, waaronder in dit geval dat van standplaatsen, is aanvullend op de relevante 

wettelijke en bij verordening geregelde voorschriften. Bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid is 

daarom met deze algemene en brede juridische basis rekening gehouden.   

2.1 Wet- en regelgeving 

Het juridisch kader wordt door de volgende wetten en regelingen bepaald:  

a. EG-verdrag 

b. Dienstenrichtlijn 

c. Grondwet  

d. Gemeentewet  

e. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

f. Warenwet  

g. Wet Milieubeheer  

h. APV gemeente Bergen 2013 

 

Ad a. EG-verdrag 

In de artikelen 43 jo. 48 van het EG-verdrag is de primaire vestigingsvrijheid geborgd. 

De vestigingsvrijheid is het overkoepelende uitgangspunt van het standplaatsenbeleid. 

Dit artikel verbiedt beperking van het recht oprichting en beheer van ondernemingen. 

Beperking van dit recht is evenwel, ex artikel 46 EG-verdrag beperkt mogelijk in het 

kader van de openbare orde en veiligheid alsmede de volksgezondheid. 

 

Ad b. Dienstenrichtlijn 

De EU-dienstenrichtlijn verplicht EU lidstaten tot het vrijgeven van hun dienstenmarkt, 

ten gunste van aanbieders uit andere lidstaten. Dit geldt ook voor diensten die door 

middel van een standplaats worden geleverd. 

 

Ad c. Grondwet 

Artikel 19 lid 3 van de Grondwet bepaalt dat een ieder de vrije keuze van arbeid heeft, 

behoudens beperkingen bij of krachtens de wet gesteld. Een mogelijke beperking is 

artikel 108 van de Gemeentewet. De gemeente heeft op grond van dit artikel de 

bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 

(autonomie). Hieronder valt ook de uitgifte van standplaatsen. 
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Ad d. Gemeentewet 

Op grond van artikel 149 Gemeentewet kan de gemeenteraad de verordeningen 

vaststellen, welke deze in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Hiertoe is 

onder andere de APV opgesteld, die een vergunningsplicht voor standplaatsen 

inhoudt (art. 5:17 e.v. APV gemeente Bergen). 

Volgens artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet is het college 

wel bevoegd om jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te 

veranderen. In de Gemeentewet wordt niets vermeld of geregeld met betrekking tot de 

bevoegdheid van het college ten aanzien van individuele standplaatsen op aparte en 

gescheiden locaties. 

Ad e. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het innemen van een standplaats moet overeenkomen met de bestemming van de 

betreffende locatie. Voor het innemen van een standplaats is geen 

omgevingsvergunning vereist omdat het hier een mobiel verkooppunt betreft dat 

iedere dag opnieuw wordt op- en afgebouwd.  

 

Ad f. Warenwet 

De Warenwet stelt regels omtrent de goede hoedanigheid en aanduiding van waren 

en omtrent hygiëne en degelijkheid van producten. De Keuringsdienst van Waren ziet 

toe op naleving van de Warenwet. 

 

Ad g. Wet Milieubeheer 

In de Wet Milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die 

hinder of overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden 

ook voor standplaatshouders. Vooral aan mobiele verkoopinrichtingen van vis en 

snacks worden milieueisen gesteld. Deze eisen betreffen in hoofdzaak de gevolgen 

van het bakken. Het gaat dan om zaken als vetafscheiding van het afvalwater en het 

voorkomen van stankoverlast. 

 

Ad h. APV Bergen (Algemene Plaatselijke Verordening) 2013 

 

Hoofdstuk 5 - Afdeling 4 - artikel 5, Standplaatsen 

 

Artikel 5:17 Begripsbepaling 

1. In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste 

plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop 

aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te 

bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een 

wagen of een tafel. 

 

2. Onder standplaats wordt niet verstaan: 

a. een vaste plaats op een jaarmarkt of (week-)markt als bedoeld in 

artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; 

b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24. 

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden 

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te 

nemen of te hebben. 

2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend 

bestemmingsplan. 
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3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden 

geweigerd: 

a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de 

omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand; 

b. indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in 

een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het 

verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen 

van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter 

plaatse in gevaar komt. 

4. Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de 

Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen) niet van toepassing. 

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende 

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop 

zonder vergunning van het college een standplaats wordt of is ingenomen. 

 

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen 

1. Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het 

daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement. 

2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, is niet van 

toepassing voor bouwwerken. 

2.2 Algemene weigeringsgronden 

Openbare orde 

De openbare orde kan in het geding zijn wanneer een standplaatshouder producten 

verkoopt die aanstoot geven en/of producten aanbiedt op een aanstootgevende 

manier. Wanneer bij de aanvraag om een standplaatsvergunning het vermoeden 

bestaat dat het product of de ondernemer op enigerlei wijze de openbare orde zou 

kunnen verstoren, kan gemotiveerd advies worden gevraagd aan de politie. De 

ondernemer kan desgewenst worden gevraagd een verklaring van goed gedrag te 

overleggen. 

Omwonenden van een standplaats kunnen overlast ondervinden door bijvoorbeeld 

een toename van het aantal verkeersbewegingen, lawaai, geur en het in beslag 

nemen van parkeerruimte. De gemeente kan daar rekening mee houden door 

standplaatsen te spreiden, rekening te houden met openingstijden en een bepaalde 

afstand van de standplaats ten opzichte van woningen in acht te nemen. In het geval 

dat een standplaats overlast bezorgt en er klachten van omwonenden zijn, wordt een 

oplossing gezocht en eventueel kan aan de politie een gemotiveerd advies gevraagd 

worden. 

 

Openbare veiligheid 

Met name de verkeersvrijheid- en/of –veiligheid kan in het geding zijn wanneer een 

standplaats op een voor het verkeer onoverzichtelijke locatie wordt ingenomen. Ook 

kan de verkeersaantrekkende werking onveilige situaties veroorzaken. Bij het 

innemen van een standplaats dient het verkeersaspect altijd te worden meegewogen. 

 

Volksgezondheid 

Ter bescherming van de volksgezondheid kan worden vastgelegd dat op bepaalde 

locaties geen standplaatsen kunnen worden ingenomen. Ook kunnen bepaalde 
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voorschriften aan een standplaatsvergunning worden verbonden, zoals voorschriften 

met betrekking tot de afstand van een standplaats tot bestaande bebouwing. 

 

Bescherming van het milieu 

Milieueisen kunnen gesteld worden aan de verkoop van producten. Dit is met name 

het geval bij de verkoop van vis en frites/snacks. De eisen betreffen in hoofdzaak de 

gevolgen van het bakken (geuroverlast). Afhankelijk van de omstandigheden moeten 

er onder meer voorzieningen worden getroffen voor de vetafscheiding van het 

afvalwater en voor het voorkomen van geuroverlast. Dit wordt van geval tot geval 

beoordeeld, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarnaast kunnen eisen gesteld 

worden aan het schoonhouden van de standplaats, het plaatsen van afvalbakken en 

het opruimen van afval in een straal van een aantal (minimaal 5) meters. 

 

2.3 Weigeringsgronden gerelateerd aan aard en ligging van gemeente: 

In strijd met een bestemmingsplan 

Wanneer in een bestemmingsplan voorschriften zijn opgenomen ten aanzien van 

standplaatsen kan dat een op zichzelf staande weigeringsgrond zijn. Bij de aanvraag 

voor een standplaats moet worden beoordeeld of het bestemmingsplan ter plaatse 

zich daartegen verzet. 

 

Welstand 

Wanneer een standplaats het uiterlijk aanzien van de omgeving of het straatbeeld 

zondanig verstoort dat daardoor het karakter van de omgeving wordt aangetast, kan 

de gemeente een standplaats weigeren. Voor karakteristieke of monumentale locaties 

kan bepaald worden dat daar geen of onder bepaalde voorwaarden standplaatsen 

mogen worden ingenomen ter bescherming van het aanzien. 

 

Verzorgingsniveau 

De gemeente houdt zich niet bezig met concurrentieverhoudingen. In het toedelen van 

standplaatsen mag ze wel streven naar een gevarieerd aanbod wanneer er meerdere 

standplaatsen in de directe omgeving van elkaar worden ingenomen. Indien blijkt dat 

binnen een verzorgingsgebied in een bepaalde branche nog slechts één winkel is 

gevestigd die door de concurrentie van een standplaatshouder ten onder dreigt te 

gaan, kan het verzorgingsniveau ter plaatse in gedrang komen.  
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3 Beleid in andere gemeenten 
 

Bij de beleidsvorming van standplaatsenbeleid in de gemeente Bergen is ook gekeken naar het 

beleid in andere gemeenten met de argumenten voor bepaalde beleidskeuzen.  

 

a. Onderscheid losse standplaatsen en jaar- of weekmarkten 

Voor het onderscheid tussen ‘enkele individuele standplaatsen’ en een ‘reguliere jaar- of 

weekmarkt’ wordt doorgaans een aantal van 6 á 8 gehanteerd. 

 

b. Standplaatsenbeleid wel of niet onder brengen in marktverordening 

Het onderbrengen van het standplaatsenbeleid  voor losse en individuele standplaatsen in de 

marktverordening lijkt voor de hand te liggen, maar in de praktijk wordt hieraan geen uitvoering 

gegeven door gemeenten. Het instellen van een markt is een taak die in de Gemeentewet apart 

is geregeld. Vaak hebben gemeenten het beleid voor losse standplaatsen – zo al aanwezig – 

vastgelegd in een aparte beleidsnota, wat gezien kan worden als een nadere uitwerking en 

onderbouwing van de al bestaande regels in de APV. 

 

c. Wachtlijst, selectie of loting bij opvolging? 

Bij de standplaatsopvolging hanteren de meeste gemeenten het zogenaamde ‘wachtlijststelsel’ 

waarbij de ondernemers op de wachtlijst ieder jaar moeten aangeven of zij nog in aanmerking 

willen komen voor een standplaats in de betreffende gemeente. Andere stelsels zijn het 

selectiestelsel (wie is de beste of komt hiervoor het meest in aanmerking op grond van 

opgestelde criteria) en het lotingstelsel (iedereen gelijke kansen op elk moment). 

 

d. Wel of geen branchering? 

Uit jurisprudentie blijkt dat de Nederlandse bestuursrechter branchering op de markt te 

rechtvaardigen acht, in ieder geval als het ten doel heeft het waarborgen van een aantrekkelijke 

en goedlopende markt en branchering geen verderstrekkende beperkingen behelst dan daarvoor 

noodzakelijk zijn. Met markt wordt hier bedoeld de weekmarkt waarbij een aantal standhouders 

op een bepaalde dag in de week op één locatie of in één ruimte hun waar aanbieden. Ten 

aanzien van de ‘losse’ standhouders waar deze beleidsnota over gaat, zou het begrip ‘markt’ een 

bredere betekenis kunnen krijgen in de context van het gemeentelijk grondgebied en de 

plaatselijke detailhandelsvoorzieningen. 

 

e. Standplaatsen op gemeentegrond niet verhandelbaar 

Door de koppeling van de vergunning aan een natuurlijke persoon (persoonsgebonden) wordt 

een zo eerlijk mogelijke verdeling van vergunningen bewerkstelligd. Daarbij kan het wel zo zijn 

dat de natuurlijke persoon een onderneming drijft in de vorm van een rechtspersoon. Deze 

koppeling houdt in dat een standplaatsvergunning niet overdraagbaar is.  

Achterliggende gedachte daarbij is dat het vanuit de overheid niet wenselijk is wanneer een 

eenmaal door de overheid afgegeven standplaatsvergunning voor een standplaats in de 

openbare ruimte en op gemeentegrond, een economische waarde zou krijgen in het verkeer 

tussen particulieren.  

Immers hiermee zou de positieve insteek van een gemeente voor het stimuleren van markt en 

standhouders met als doel een optimaal voorzieningenniveau voor inwoners en bezoekers, teniet 

kunnen worden gedaan wanneer door prijsopdrijving een te hoog standplaatstarief ontstaat en 

daarmee de continuïteit van de standplaats in gevaar komt. 

 

f. Evenwichtige standplaatstarieven die continuïteit bevorderen  

Voor de door de gemeente te hanteren standplaatstarieven geldt dat deze gebaseerd moeten zijn 

op het aantrekken van normale gezonde standplaatsondernemers; niet een te laag tarief dat 
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valse concurrentie geeft met naburige en bestaande detailhandel en horeca en niet een te hoog 

tarief waardoor het voor standplaatsondernemers niet of nauwelijks rendabel is om een 

standplaats te huren en daardoor de wens van de gemeente om standplaatshouders aan te 

trekken, niet wordt vervuld. 

 

g. Vergunningverlening voor meerdere jaren die de investeringsbereidheid bevorderen 

Vergunningen kunnen voor vijf jaar worden verleend met een optie voor nog eens vijf jaar. Voor 

ondernemers wordt het op deze wijze aantrekkelijker en meer verantwoord om investeringen te 

doen die in een reeks van jaren kunnen worden terugverdiend.  
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4 Handreiking voor standplaatsenbeleid 
 

Om gemeenten te helpen bij het formuleren van beleid is door het Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD) in 2012 een ‘Handreiking voor Standplaatsenbeleid’ geschreven. 

Het HBD stelt dat in veel gemeenten aanvragen voor standplaatsvergunningen – bij gebrek aan 

beleid – slechts getoetst worden aan de plaatselijke APV, wat vaak leidt tot een terughoudende 

opstelling en/of ad-hocbeslissingen. Liever ziet het HBD een duidelijk en transparant beleid 

waarbij gedacht wordt vanuit kansen. Met zo’n beleid kan het vestigingsklimaat actief worden 

beïnvloed en kan innovatief ondernemerschap worden gestimuleerd. Door een actieve en 

positieve houding ten aanzien van standplaatsen, kan een gemeente ervoor zorgen dat een 

standplaats een waardevolle aanvulling vormt op het totale voorzieningenniveau.  

 

 
 

Het HBD hanteert de volgende begripsomschrijving: 

“Standplaatsen zijn voor het publiek toegankelijke en in de openbare ruimte gelegen 

plaatsen (buiten de markt) waar met een mobiele verkoopinrichting  (zoals 

verkoopwagen, kraam, tafel) bedrijfsmatig goederen te koop worden aangeboden, 

goederen worden verstrekt of diensten worden verleend”. 

 

Meest recente cijfers uit 2010 geven aan dat er in Nederland ongeveer 18.400 ondernemers in de 

ambulante handel zijn waarvan ongeveer 5.500 actief op een standplaats met een gezamenlijke 

omzet van ongeveer € 500 miljoen. 

Ruim de helft van de ondernemers is actief in de foodbranche. De grootste gemiddelde omzet 

wordt behaald door standplaatsondernemers met bloemen en planten. De verkoopwagen is het 

meest gebruikte verkoopmiddel. En hoewel de meeste ondernemers winst maken, heeft ook deze 

vorm van ambulante handel de negatieve gevolgen van de economische crisis ondervonden 

doordat consumenten minder te besteden kregen in de loop der jaren. 
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De vergrijzing onder standplaatsondernemers, de steeds hogere investeringen en de vaak 

onzekere rechtspositie leiden naar verwachting tot een afnemend aantal ondernemers in de 

naaste toekomst. Een geringer maar professioneler aantal zal naar verwachting kunnen blijven 

voorzien in een behoefte bij consumenten (en ondernemers). Wel is duidelijk dat er steeds 

hogere eisen worden gesteld aan de bedrijfsomgeving. De toekomst, continuïteit en 

aantrekkelijkheid van standplaatsen ligt daarmee ook in handen van de gemeente. 

Naast algemene weigeringsgronden in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, 

volksgezondheid en bescherming van het milieu worden vergunningen ook geweigerd indien: 

a. De vergunning in strijd is met een geldend bestemmingsplan 

b. De standplaats niet voldoet aan redelijke eisen van welstand 

c. Te verwachten is dat een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in 

gevaar komt. 

Sommige gemeenten voegen daar de volgende toetsingscriteria aan toe: 

d. Brandveiligheid 

e. Sociale veiligheid 

f. Verkeersveiligheid (doorstroming, parkeerdruk) 

g. Beperken van overlast (geluid, geur, situering) 

 

Actief en stimulerend beleid van gemeenten 

Door de ruimtelijke spreiding en branchering van standplaatsen integraal te benaderen met de 

locatie en branchering van overige voorzieningen, kunnen standplaatsen de meeste meerwaarde 

hebben voor het voorzieningenniveau voor de consument. Bij voorkeur wordt het beleid voor 

standplaatsen onderdeel van het beleid voor winkels en horeca (structuurvisie detailhandel en 

horeca). 

 

Sturen op locatie 

Door te kiezen voor ruimtelijk-economische argumenten kan een goede spreiding van 

standplaatsen over de gemeente worden gerealiseerd. Waar hebben standplaatsen een 

toegevoegde waarde? Waar leveren ze een positieve bijdrage aan het totale 

voorzieningenniveau? Waar zijn ze een aanvulling op de bestaande of beoogde winkelstructuur?  

 

Sturen op aantal standplaatsen 

Om te komen tot een duurzame ruimtelijke structuur voor standplaatsen is het van belang dat het 

aanbod (aantal standplaatsen) aansluit bij de vraag (omvang verzorgingsgebied in relatie tot 

aanwezig voorzieningenaanbod). De gemeente kan en mag het aantal standplaatsen binden aan 

een maximum. 

 

Sturen op diversiteit 

Een gemeente kan tot op zekere hoogte invloed uitoefenen op de branchering van standplaatsen, 

om zo een bepaalde mate van diversiteit in het aanbod te garanderen. Soms ook kunnen 

branchegroepen of assortimenten geweigerd worden met het oog op de levensvatbaarheid van 

nabij gelegen winkelconcentraties. 
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5 Huidige situatie standplaatsen in Bergen 
 

Het standplaatsenbeleid van de gemeente Bergen NH heeft betrekking op de ‘vaste’ (jaarrond) 

standplaatsen. In onderstaande tabel betreft dit de nummers 1 t/m 9.  

 

 
Vaste standplaatsen locatie periode 

1.  Bloemen en planten hoek Oosterweg/Bergerweg in 
Bergen (NH) 

donderdagen, 
vrijdagen en 
zaterdagen 

2.  Vis en aanverwante 
artikelen 

Stationsstraat ter hoogte van het 
Smalle Pad in Bergen (NH) 

vrijdagen, 
zaterdagen en 
zondagen 

3.  Bloemen, planten en 
tuinartikelen 

Jan Oldenburglaan in Bergen (NH) vrijdagen en 
zaterdagen 

4.  Vietnamese snacks en 
aanverwante artikelen 

hoek Oorsprongweg/Schoorlse 
Zeeweg in Schoorl 

zondagen 

5.  Snacks en ijs  strandafgang bij Klein Schoorl aan 
Zee 

dagelijks 

6.  Vis en aanverwante 
artikelen 

hoek Wolphert van Brederodeweg/ 
Laanweg in Schoorl 

vrijdagen en 
zaterdagen 

7.  Vis en aanverwante 
artikelen 

hoek Duinvoetweg/Heereweg in 
Schoorl  

vrijdagen en 
zaterdagen 

8.  Vis en aanverwante 
artikelen 

parkeerterrein Heereweg in Groet dinsdag t/m zondag 

9.  1) ijs, frisdrank, snoep 
2) frites, snacks, frisdr. 

nabij strandafgang Hargen aan Zee 1) alle dagen 
2) alle dagen 

 
Tijdelijke standplaats locatie periode 

10.  verkoop oliebollen  voor croissanterie de Pompadour, 
Voorstraat 93 in Egmond aan Zee 

27 december t/m 31 
december  

11.  verkoop oliebollen naast de snackbar op het Plein in 
Bergen (NH) 

10 december tot 8 
januari 

12.  verkoop snacks en frites tegenover Herenweg 58 A in 
Egmond-Binnen 

eerste zaterdag, 
zondag en maandag 
in oktober 

13.  verkoop oliebollen op het terras van café Mereboer, 
Heereweg 275 in Groet 

31 december  

14.  verkoop kerstbomen terrein bij de Bergerweg 92 in 
Bergen (NH) 

4 december tot 24 
december 

 
Incidentele standplaats locatie periode 

15.  uitdelen verhuisdozen Burg.Eymaplein in Egmond aan Zee 17 januari 2015 

16.  Ziggo \ info  
 

Plein in Bergen (NH) 9 maart 2015  

 
Standplaats/evenementen locatie periode 

17.  Vietnamese snacks etc. Duinvoetweg in Schoorl 2
e
 Pinksterdag 

18.  snacks en aanverwante 
artikelen 

Duinvoetweg in Schoorl 2
e
 Pinksterdag 

19.  Vietnamese snacks en 
aanverwante artikelen 

Breelaan in Bergen (NH) eerste woensdag in 
augustus 

20.  broodjes beenham Plein in Bergen (NH) eerste woensdag 
aug. 

21.  lichtgevende artikelen  eerste woensdag 
aug. 
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Enkele voorbeelden van standplaatsen in Bergen: 

 

    
Hoek Oosterweg – Bergerweg, Bergen 
 

 

 

   
Stationsstraat – Smalle Pad, Bergen 

 

 

 

 

Wolphert van Brederoweg – Laanweg, Schoorl 
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6 Wensbeeld en ambitie 
 

De gemeente Bergen ziet de losse standplaatsen met ijs, snacks, vis en bloemen en planten als 

een goede en welkome aanvulling op het reguliere winkelbestand en de weekmarkten. Ook voor 

de vele recreanten en toeristen vormen de standplaatsen een bekend en vertrouwd beeld.  

In de gemeente is sprake van een hoogwaardig woon- en leefgebied. De kust en duingebieden 

van Bergen behoren tot de mooiste van Nederland terwijl de dorpskernen zijn te karakteriseren 

als kleinschalig, pittoresk en ruim en groen van opzet. De losse standplaatsen binnen de 

gemeente vragen dan ook om een verzorgd uiterlijk, passend binnen de hoogwaardige woon- en 

leefomgeving. 

 

De gemeente Bergen streeft naar een duurzame aanwezigheid van en samenwerking met de 

standplaatshouders. Vanuit die gedachte is er blijvend behoefte aan een goed en aanvullend 

product van de standplaatshouders (uitbater + kraam + producten) in de openbare ruimte. 
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7 Wel of niet uitbreiden aantal standplaatsen 
 

Op dit moment is sprake van een historisch gegroeide situatie ten aanzien van het aantal 

standplaatsen in de gemeente. De huidige standplaatsen worden doorgaans al decennia bezet 

door dezelfde standplaatshouders en er is weinig tot geen verloop. Het merendeel van de huidige 

locaties wordt maar gedurende één of twee dagen per week bezet. 

Sommige van de huidige (acht) standplaatshouders hebben een ‘gevorderde’ leeftijd en/of bezit 

een mobiele verkoopwagen die aan vervanging toe is. Een aantal overweegt om hun 

verkoopactiviteiten op (korte) termijn te beëindigen of over te dragen.  

 

Bovenstaande betekent dat: 

a. Er nu op een aantal van de huidige locaties meerdere dagen in de week standplaatsruimte 

‘over’ en ‘beschikbaar’ is voor mogelijk andere en nieuwe standplaatshouders. De huidige  

vergunningen betreffen een gebruik van de standplaats voor één of twee dagen per week. 

b. Er mogelijk binnen enkele jaren al verloop begint te komen wanneer een of meer  

standplaatshouders hun onderneming beëindigen of hun onderneming beëindigen op de aan 

de huidige vergunning gekoppelde locatie. 

 

De gemeente Bergen wil het aantal standplaatsen op haar grondgebied niet aan een maximum 

binden. Dit aantal immers heeft een relatie met ontwikkelingen op het gebied van detailhandel,  

toerisme en voorzieningenniveaus  in de gemeente en haar woonkernen. Onder druk van  lagere 

consumentenuitgaven als gevolg van economische crisis en toenemend aantal verkopen via 

internet heeft de detailhandel het op veel plaatsen moeilijk of verdwijnt ze zelfs. Ambulante 

handel op standplaatsen op vaste tijdstippen of vaste dagen biedt daarvoor een goede 

vervanging. 

Nieuwe standplaatshouders die een nieuwe standplaats willen innemen, moeten daarvoor een 

(vergunning)verzoek indienen bij de gemeente. De gemeente toetst vervolgens de aanvraag aan 

het vastgestelde beleid voor standplaatsen.  

Daarbij toetst zij aan algemene criteria ten aanzien van openbare orde en veiligheid, 

verkeersveiligheid, fysieke veiligheid (brandweer, politie, etc.), milieu en welstand. Deze criteria 

zijn algemeen geformuleerd in hoofdstuk 2 (Juridisch kader, APV Bergen en Algemene 

Weigeringsgronden) en meer specifiek en gedetailleerd in Hoofdstuk 8 – Standplaatsenbeleid 

Bergen.   
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8 Standplaatsenbeleid Bergen 
 

In dit hoofdstuk ‘Standplaatsenbeleid Bergen’ wordt punts- en itemsgewijs het nieuwe beleid voor 

standplaatsen in de gemeente Bergen uiteengezet.  

Hoofdstuk 8 vormt daarmee het feitelijke beleid en toetsingskader voor bestaande en nieuwe 

standplaatsen. 

 

In de diverse beleidsonderdelen worden beleidsdoelen en criteria uiteengezet. Deze criteria 

vormen het uitgangspunt voor het bepalen welke locaties waar, wanneer, hoe en voor wie in 

aanmerking komen voor een standplaatsvergunning. 

 

8.1 Begripsbepalingen 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 

a. standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht 

gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het 

anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van fysieke 

middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 

b. vaste standplaats: een standplaats, niet zijnde een standplaats op een jaar- of 

weekmarkt, waarop gedurende het hele jaar of een deel daarvan (seizoen) en 

gedurende één of enkele dagen per week, een mobiel verkoopmiddel (kar, kraam, 

wagen) geplaatst kan worden. Het verkoopmiddel dient elke dag opnieuw te 

worden op- en afgebouwd en verwijderd. 

c. aangewezen standplaats: een standplaats zoals genoemd en aangegeven in de 

door burgemeester en wethouders afgegeven vergunning met bijbehorende kaart 

en situatietekening. 

d. vergunninghouder: hij of zij aan wie vergunning is verleend om een standplaats in 

te nemen; 

e. kandidaat-vergunninghouder: hij of zij wiens aanvraag om een vergunning aan de 

vereisten voor toewijzing van een standplaats voldoet, en wiens aanvraag is 

afgewezen, omdat de aangevraagde standplaats (nog) niet beschikbaar is. 

 

8.2 Standplaatsenplan 

Burgemeester en wethouders wijzen de locaties aan, waar in beginsel de mogelijkheid 

bestaat voor het innemen van een standplaats. Het betreft hier de sinds jaar en dag 

bekende locaties in de gemeente Bergen conform de lijst ‘Vaste standplaatsen’ nrs. 1 

t/m 9, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.  

 

8.3 Weigeringsgronden  

Voor het vaststellen van de bestaande en eventueel nieuwe locaties voor 

standplaatsen worden de volgende criteria voor weigering in acht genomen: 

 

1.  In het belang van de openbare orde en veiligheid kan een vergunning tot het 

innemen van een standplaats worden geweigerd, indien: 

a. het zicht op etalages en terrassen wordt belemmerd; 

b. het uitzicht vanuit woningen en kantoren wordt belemmerd; 

c. de toegang tot gebouwen wordt belemmerd; 
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d. de doorgang voor hulpdiensten als politie, brandweer, ambulance wordt 

belemmerd.  

 

2.  In het belang van het voorkómen of beperken van overlast kan een vergunning tot 

het innemen van een standplaats worden geweigerd, indien: 

a. geur- of geluidshinder of enige andere vorm van overlast te verwachten is 

voor gebruikers of zakelijk gerechtigden van in de nabijheid van de 

standplaats gelegen onroerende zaken en deze hinder niet afdoende kan 

worden beperkt door het stellen van voorwaarden; 

b. de rust in nabijgelegen woningen en kantoren e.d. wordt verstoord. 

 

3.  In het belang van het waarborgen van redelijke eisen van welstand, hetzij voor wat 

betreft de standplaats zelf, hetzij in verband met de omgeving, kan een vergunning 

tot het innemen van een standplaats worden geweigerd, indien: 

a. het aanzien van monumentale gebouwen of stedenbouwkundige 

ensembles wordt aangetast; 

b. het uitzicht op monumenten of kunstobjecten wordt aangetast; 

c. de aangevraagde standplaats zich bevindt op bij de gemeente in beheer 

zijnde gazons of groenstroken; 

d. het open karakter van pleinen wordt aangetast.  

 

4.  In het belang van de verkeersvrijheid of –veiligheid kan een vergunning tot het 

innemen van een standplaats worden geweigerd, indien: 

a. de aangevraagde standplaats het uitzicht belemmert op kruisingen, 

oversteekplaatsen of uitritten e.d.; 

b. de aangevraagde standplaats is gelegen op een parkeerplaats waar 

parkeerbelasting wordt geheven; 

c. de aangevraagde standplaats is gelegen op een locatie, welke is 

aangewezen ten behoeve van ‘belanghebbenden parkeren’; 

d. de aangevraagde standplaats leidt tot een onaanvaardbare toename van 

de parkeerdruk; 

e. in de directe omgeving van de aangevraagde standplaats onvoldoende 

parkeergelegenheid is voor klanten met gemotoriseerd vervoer; 

f. de ter plaatse benodigde vrije doorgang voor het verkeer (zowel 

voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer) wordt belemmerd met 

een minimale vrije doorgang van 1.20 meter  ten behoeve van rolstoelen, 

rollators en scootmobielen en/of een ruimte van minimaal 50 centimeter 

bij een blindengeleidestrook ; 

g. de standplaats anderszins verstorend of verwarrend werkt op de 

verkeerskundige inrichting ter plaatse of anderszins leidt tot onveilige 

verkeerssituaties of onveilig verkeersgedrag. 

 

5.  In het belang van het waarborgen van een redelijk verzorgingsniveau voor de 

consument kan een vergunning tot het innemen van een standplaats worden 

geweigerd, indien: 

a. in de directe nabijheid een door de gemeente ingestelde markt wordt 

gehouden (tijdens marktdagen); 

b. de honorering van de aanvraag resulteert in verkapte marktvorming 

doordat er vanuit meer dan twee verkoopwagens en/of kramen, die zich 

op minder dan 50 meter afstand van elkaar bevinden, gelijktijdige verkoop 

plaatsvindt; 
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c. binnen het verzorgingsgebied in een bepaalde branche nog slechts één 

winkel is gevestigd die door de concurrentie van een vergunninghouder 

ten onder dreigt te gaan. 

 

6.  Vanwege strijdigheid met een geldend bestemmingplan wordt een aanvraag voor 

een vergunning tot het innemen van een standplaats geweigerd. 

 

8.4 Vereisten 

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning is vereist dat de 

gegadigde een handelingsbekwaam natuurlijk persoon is die: 

1. zich kan legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en 

2. kan aantonen dat de verkoopinrichting voldoet aan de eisen, die daaraan bij of 

krachtens de Wet Milieubeheer worden gesteld. 

 

8.5 Toewijzing standplaatsen 

1. Bij de toewijzing van standplaatsenvergunningen op de huidige locaties anno 

2015 hebben de huidige en zittende standplaatshouders voorrang op nieuwe 

standplaatshouders. 

2. Aanvragen voor een (vaste) standplaatsvergunning worden behandeld in 

volgorde van datum van aanmelding en binnenkomst van de aanvraag bij de 

gemeente. 

3. Een aanvrager dient zich voor elke door hem gewenste standplaats apart in te 

schrijven. 

4. Een standplaats kan aan meer dan één persoon worden gegund indien de 

aanvragen voor een vergunning op verschillende dagen in de week van 

toepassing zijn. 

 

8.6 Nieuwe standplaatsen in de gemeente Bergen 

Verzoeken om het innemen van een nieuwe standplaats zullen apart en afzonderlijk 

worden beoordeeld en getoetst aan het standplaatsenbeleid.  

In algemene zin zal de gemeente beoordelen of de nieuwe standplaats een verrijking 

en welkome aanvulling vormt op het huidige voorzieningenniveau.  

 

8.7 Wachtlijst voor bestaande standplaatsen 

Ten behoeve van nieuwe verzoeken voor een vergunning op een bestaande 

standplaats en voor dagen van de week waarvoor al een vergunning is afgegeven, zal 

een wachtlijst worden aangelegd door de gemeente. De wachtlijst wordt aangelegd 

‘op volgorde van aanmelding en binnenkomst’. De wachtlijst wordt actueel en up-to-

date gehouden doordat ‘wachtenden’ op de lijst elk jaar opnieuw moeten aangeven of 

ze op de wachtlijst willen blijven staan of niet. 

 

8.8 Omschrijving van de standplaats in de vergunning 

1. Een toegewezen standplaats wordt in de betreffende vergunning duidelijk 

omschreven, met vermelding van onder andere de maximumoppervlakte die met 
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de standplaats mag worden ingenomen en van de categorie waren die op de 

standplaats mogen worden verkocht. 

2. De standplaats moet worden ingenomen overeenkomstig de bij de vergunning 

behorende situatietekening. 

 

8.9 Duur van de vergunning 

De gemeente geeft een vergunning af voor de duur van maximaal vijf jaar met een 

optie voor nog eens vijf jaar.  

 

8.10 Voorwaarden gebruik standplaats 

1. Een standplaats kan, mits de situatie ter plaatse dat toelaat, worden ingenomen 

door een verkoopwagen of kraam, waarvan de frontbreedte niet meer dan 6 

meter en de diepte niet meer dan 2.50 bedraagt. Burgemeester en wethouders 

kunnen in bijzondere gevallen, afhankelijk van de locatie, een afwijking van de 

maximale afmetingen toestaan. 

2. Van de standplaatsvergunning mag gebruik gemaakt worden tijdens de 

openingstijden welke zijn opgenomen in de Winkeltijdenwet, behoudens 

beperkingen die voortvloeien uit de in artikel 2 opgenomen criteria voor de 

toepassing van weigeringsgronden. 

3. De vergunninghouder mag op de standplaats, zoals aangegeven op de 

situatietekening bij de vergunning, maximaal één tafel en vier stoelen plaatsen. 

4. De vergunninghouder mag geen gebruik maken van luidsprekers, versterkers en 

andere middelen ter versterking van het geluid. 

5. De vergunninghouder verwijdert dagelijks de verkoopinrichting met toebehoren 

en laat de standplaats en de directe omgeving dagelijks schoon en leeg achter. 

6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere voorschriften voor het gebruik 

van de standplaats aan de vergunning te verbinden. 

 

8.11 Tijdelijke standplaatsen 

1. Voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van 

seizoensgebonden producten kan een standplaatsvergunning worden afgegeven. 

2. De tijdelijkheid en/of het seizoensgebonden karakter van de standplaats worden 

aangegeven en omschreven in de vergunning. 

 

8.12 Persoonlijk innemen standplaats 

1. Een standplaats moet door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen; 

hij/zij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 

2. Op verzoek van burgemeester en wethouders of daartoe door hen aangewezen 

ambtenaren legitimeert de vergunninghouder zich door middel van een geldig 

identiteitsbewijs, voorzien van een goed gelijkende foto en toont hij/zij de aan 

hem/haar in persoon toegekende vergunning voor het gebruik van een/de 

standplaats. 

3. De vergunninghouder mag zich op de standplaats laten bijstaan door een of 

meerdere medewerkers. 
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8.13 Ontheffing en vervanging 

1. Bij ziekte en vakantie van de vergunninghouder kan het college op aanvraag van 

de vergunninghouder van een vaste standplaats tijdelijk ontheffing verlenen van 

de verplichtingen zoals genoemd in de vergunning. 

2. De periode van vervanging wegens ziekte van de vergunninghouder bedraagt 

maximaal zes maanden, gerekend vanaf de eerste dag van afwezigheid. 

3. De periode van vervanging wegens vakantie van de vergunninghouder bedraagt 

maximaal zes weken. 

4. Wanneer een vergunninghouder zijn verkoopmiddel verkoopt, verhuurt of in 

gebruik geeft, verschaft dat aan de koper, huurder of gebruiker geen enkel recht 

op een vergunning door de gemeente voor deze of een andere standplaats 

binnen de gemeente. 

 

8.14 Intrekking of wijzigen van vergunning 

Een standplaatsvergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd: 

1. op verzoek van de vergunninghouder; 

2. indien de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat niet meer wordt voldaan 

aan de uitgiftecriteria verbonden aan de vergunningverlening door de gemeente.  

3. indien als gevolg van infrastructurele, herinrichtings- of 

reconstructiewerkzaamheden aan de openbare weg of de openbare ruimte geen 

gebruik meer kan worden gemaakt van de vergunning; 

4. indien ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens 

zijn verstrekt; 

5. indien de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden 

voorschriften en beperkingen; 

6. indien de vergunninghouder drie aaneengesloten maanden geen gebruik maakt 

van de verleende vergunning, zonder toestemming van de gemeente; 

7. bij overlijden van de vergunninghouder. 

 

8.15 Leges en belasting 

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een 

standplaatsvergunning zijn kosten verbonden. De tarieven voor het in behandeling 

nemen van de aanvraag staan in de Legesverordening. Daarnaast kan de gemeente, 

indien zij eigenaar is van de grond, een vergoeding bedingen voor het gebruik 

hiervan. Dit gebeurt middels de Verordening Precariobelasting Gemeente Bergen 

 

8.16 Toezicht 

Het Team Toezicht & Handhaving en andere daartoe aangewezen ambtenaren zijn 

belast met het toezicht op de bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) gegeven voorschriften in verband met het innemen van een standplaats tot 

verkoop van waren als bedoeld in de APV alsmede op de naleving van het gestelde in 

de verleende standplaatsvergunningen. 

 

8.17 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking 

ervan. 
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9 Monitoring en evaluatie 
 

Na de introductie en implementatie van het standplaatsenbeleid door de gemeente zal er na het 

eerste jaar overleg plaatsvinden tussen gemeente en de standplaatshouders om tijdig het 

geïntroduceerde nieuwe beleid te evalueren. 
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