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Advies Standplaatsen naar aanleiding van proefopsteiling
en raadscommissie van 6 oktober 2020.

Advies

Op grond van de hardheidsclausuie van de APV van de gemeente
Woudenberg, twee van de zes standplaatshouders
verlenen met
vergunningen
gewijzigde op- en afbouwtijden;
Instemmen
met een evaluatie na zes maanden Waarna
besloten kan Worden
of er aan deze twee standplaatshouders
onder dezelfde voorwaarden na
afloop van deze vergunning,
een vergunning voor vijfjaar
kan worden
afgegeven;
Instemmen
met de bijgevoegde concept brief aan omwonende van het
Poortpiein om ze te informeren over deze constructie.
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blad 3 van 4

Inleiding
hebben wij samen met de standplaatshouders
een proefopstelling
Op 30 septemberjl.
voor de plaatsing van de standplaatsen op het Poortplein georganiseerd. Doel van deze
opstelling was het verkrijgen van duidelijkheid over de ruimtelijke mogelijkheden op het
van
Poortplein. Uw college heeft daarna onder andere besloten de op- en afbouwtijden
voor brood en groente/fruit,
de vergunning
van de standplaatshouders
in afwijking van
het standplaatsenbeleid,
te vervroegen van 07:00 uur naar 06:30. Dit in verband met
de benodigde opbouwtij'd. De betreffende standplaatshouders
hebben aangegeven
minimaal twee uur nodig te hebben om hun verkoopwagen en verkoopkraam op te
bouwen. De anderhalf uur die ze nu hebben gekregen tot de start van de verkoop
(08:00 uur) is volgens hen dan ook niet voldoende. Dit onderwerp kwam vervolgens ter
sprake bij de raadscommissie van 6 oktober waarbij verschillende raadsleden het
verzoek deden met een oplossing te komen zodat de verplaatsing door kan gaan.

Centrale

Vraag
Kunt u instemmen met de in dit collegeadvies
op- en afbouwtijden?

Beoogd

geschetste

koers met betrekking

tot de

resultaat

Verplaatsing van de standplaatsen
Poortplein
Draagvlak

b'ij de standplaatshouders

'van

het Koningin

en voorkomen

Julianaplein

geluidsoverlast

naar het
bij

omwonenden 'voor wat betreft de op- en afbouwtijden
Kader
Beleidsregels standplaatsen gemeente Woudenberg 2020, APV 'Woudenberg en de
eerdere besluiten tav de verplaatsing van de standplaatsen naar het Poortplein.
Argumenten
Tijden in vergunning en vrachtwagens bij standplaats
In de verleende vergunningen
voor de Istandplaatsen op het Poortplein is conform de
Beleidsregels opgenomen dat zij vanaf 7 _uur'mogen opbouwen en dat er vanaf 8 uur
verkoop mag plaatsvinden. Dezelfde regels gelden ook voor de huidige standplaatsen op
het Koningin Julianaplein, in de praktijk wordt daar echter van afgeweken. In verband
met de lange opbouwtijd
starten de standplaatshouders
voor brood en groente/fruit
al
om 06:00 uur met opbouwen. Door deze standplaatshouders
is echter in hun
inspraakreactie op de Beleidsregels dit onderdeel niet meegenomen.

Zoals eerder aangegeven vinden wij het onwenselijk om de Beleidsregels -op dit
onderdeel aan te passen. Het is- onwenselijk om alle standplaatshouders
in het vervolg
te verlenen ten behoeve van het opbouwen eerder dan 07.00 uur. Dit in
vergunning
verband met overlast richting omwonenden. Uiteraard is het tevens het doel datde
om 08.00 uur kunnen beginnen met de verkoop, zoals in -de
standplaatshouders
is aangegeven.
vergunningen
tegemoet
0m aan het bezwaar van de standplaatshouders
te komen stellen wij voor om op grond van de hardheidsclausule van de APV de
voor
vergunning
aan te passen. Dit betekent dus. concreet dat de standplaatshouders
brood en groente/fruit
op de zaterdagochtend op het Poortplein een nieuwe vergunning
waarin is opgenomen dat zij vanaf 6:00 uur mogen opbouwen, voor de
ontvangen
overige standplaatshouders
blijft dat 07.00 uur.
De Beleidsregels standplaatsen
zien er onder andere op toe dat de omgeving
niet te
zwaar wordt belast. Kort gezegd zijn ze er dus ook ter bescherming van onze inwoners.
een flinke belasting kan zijn
Aangezien het met een uur vervroegen van de opbouwtijd
en een vergunning
in beginsel wordt. afgegeven
voor de omwonenden van hetPoortplein
de vergunningen
voor vijfjaar,
stellen wij voor de twee' betreffende standplaatshouders
af te geven voor de duur van
jaar. Na zes maanden vindt er een tussentijdse
evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie komen meerdere onderwerpen aan bod. Een van

blad 4 van

de onderwerpen 'zal dan de gewijzigde op- en afbouwtijd
zijn. Eventuele meldingen van
geluidsoverlast worden daarin meegenomen. Ook wordt nauwlettend
in de gaten.
:gehouden of de betreffende standplaatshouders
niet eerder dan 08:00 beginnen met
verkopen. Dit met het oog op de noodzaak van het eerder opbouwen en de evaluatie na
een halfjaar.
De uitkomst van deze evaluatie wordt gebruikt voor het vaststellen van de
.nieuwe vergunningen.

vergunningen, en dus tegen het afwijken
kan .door belanghebbenden
bezwaar worden aangetekend.

Tegen de aangepaste

van de Beleidsregels,

en Inclusie
Niet van toepassing

Duurzaamheid

Maatschappelijke
participatie
Er wordt een brief gestuurd naar de omwonendenvan' het Poortplein.
Er wordt met .de standplaatshouders
gekeken naar een gedegen oplossing
het op- en afbouwen van de kramen.

voor

Beoogd resultaat
De opbouwtijd voor twee standplaatshouders,
en als
ten behoeve van de verplaatsing
aanvulling op het eerdere colleg'eadvies (naar aanleiding van de proefopstelling),
gedurende 1 jaar te wijzigen. Door middel van de evaluatie 'wordt gekeken of deze tijd,
na dit eerste jaar, daadwerkelijk gewijzigd kan worden in de daaropvolgende
Daarbij worden de belangen vain meerdere partijen'
(langdurige)
vergunningen.
afgewogen.

Financiële
consequenties
KostenI opbrengsten zijn nihil of conform de begroting
financiële toelichting
nodig.

op dit product.

Geen verdere

Aanpak/uitvoering

krijgen .een gewijzigde vergunning
Deystandplaatshoudersf voor brood .engroente/fruit
waarin de nieuwe .tijden zijn opgenomen. De vergunning
wordt afgegeven voor
jaar.
Ze worden gepubliceerd waardoor belanghebbende
de mogelijkheid hebben om in
bezwaar te gaan. Voor de andere standplaatshouders
wijzigt de .opbouwtijdI niet.
Omwonende ontvangen
de bijgevoegde brief om ze over de gewijzigde opbouwtijd voor
van brood en groente/fruit
de standplaatshouders
te informeren.
vindt er een evaluatie plaats waarna het college. besluit de wijzigingen'
Na .een halfjaar
op de- opbouwtijd in een nieuwe vergunning te verlengen of terug te brengen conform
de beleidsregels.
'Conclusie
Wij stellen u voor:
Woudenberg de
in de APV van de gemeente
Op grond van de hardheidsclausule
een gewijzigde vergunning voor
standpla-a'tshouders voor brood en groente/fruit
jaar te geven zodat. zij twee uur'de tijd hebben om op te bouwen, waarmee
de verkoop om 08.00 uur kan starten.
Na een half jaar, op basis van de evaluatie en eventuele meldingen van
geluidsoverlast,
een besluit .te nemen over het vervolg.

Communicatie
Uw besluit wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met de standplaatshouders
en de
gemeenteraad.
naar de
Na uw akkoord op het college advies wordt 'de conceptbrief
omwonenden verstuurd.

Bijlage(n)
Conceptbrief

omwonenden

