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Inleiding
Op 30 september jl. hebben wij samen met de standplaatshouders een proefopstelling 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 Poortplein. Tijdens de 
proefopstelling zijn zowel de reguliere opstelling als de opstelling die, zolang er corona-
maatregelen gelden, geplaatst. In dit advies delen wij onze conclusies naar aanleiding van de 
proefopstelling en gaan wij in op de (resterende) bezwaren van de standplaatshouders ten 
aanzien van de verhuizing naar het Poortplein. 

Centrale vraag
Kunt u instemmen met het uitspreken van de intentie om van de corona-opstelling (zie bijlage) 
de definitieve opstelling te maken?

Beoogd resultaat (wat)
- Verplaatsing van de standplaatsen van het Koning Julianaplein naar het Poortplein
- Draagvlak bij standplaatshouders voor de locatie en de opstelling

Kader
Structuurvisie Woudenberg 2030, Beleidsregels standplaatsen gemeente Woudenberg 2020, 
APV Woudenberg en de eerdere besluiten tav de verplaatsing van de standplaatsen naar het 
Poortplein. 

Argumenten

Wijze van opstellen 
Zoals aangegeven zijn er tijdens de proefopstelling twee verschillende varianten geplaatst. De 
reguliere variant zoals deze ten tijde van de vaststelling van de beleidsregels was voorzien en 
een ‘corona-opstelling’. Beide varianten zijn mogelijk op het Poortplein. Geconcludeerd is 
echter wel dat de corona-opstelling zowel voor het Poortplein als voor de standplaatshouders 
ruimtelijk gezien de beste opstelling is. Er is meer openheid en ruimte op het plein en de 
opstelling geeft een veel rustiger beeld. Onder de standplaatshouders bleek draagvlak te 
bestaan voor de corona-opstelling als permante opstelling en dus draagvlak voor verplaatsing 
naar het Poortplein. De corona-opstelling is eerder ambtelijk, als permanente opstelling, aan de 
orde geweest maar is destijds afgevallen omdat met deze opstelling de lokale en regionale 
fietsroute over de Dorpsstraat tijdelijk wordt afgesloten. Daarmee is de opstelling ook in strijd 
met in artikel 3 lid 1 sub f van de Beleidsregels waarin is bepaald dat de aangevraagde 
standplaats niet het uitzicht op kruisingen,
oversteekplaatsen of uitritten en dergelijke belemmert. Inmiddels is ambtelijk al 
overeenstemming over het tijdelijk afsluiten van deze fietsroute zolang er corona-maatregelen 
gelden. Vanuit verkeer wordt echter nog steeds aangegeven dat het vooralsnog onwenselijk is 
permanent gebruik te maken van de Dorpsstraat omdat het een regionale fietsroute betreft. 
Vanuit ruimtelijk oogpunt en draagvlak is het echter wel wenselijk om de corona-opstelling als 
definitieve opstelling aan te wijzen. Om te bezien of dit mogelijk is wordt voorgesteld de 
intentie uit te spreken om de corona-opstelling als definitieve opstelling aan te wijzen en om 
een half jaar, na ingebruikname van het Poortplein, een evaluatie te houden om te bezien of de 
effecten van de corona-opstelling van dien aard zijn dat de corona-opstelling niet definitief kan 
worden. 

Aandachtspunt voor de corona-opstelling is nog dat de standplaatsen in die opstelling deels op 
grond van de provincie worden geplaatst. Inmiddels heeft er ambtelijk afstemming 
plaatsgevonden en uit het eerste overleg lijkt dat er geen bezwaren vanuit de provincie zijn. 
Formele toestemming hebben wij echter nog niet verkregen. Indien komende maanden blijkt 
dat de provincie geen toestemming verleend voor een definitieve opstelling op provinciale 
grond dan zijn wij genoodzaakt om, na corona, terug te vallen op de reguliere opstelling of een 
aangepaste opstelling op gronden van de gemeente. 

Invalide parkeerplaats
De standplaatshouders hebben aangegeven dat de dichtstbijzijnde invalide parkeerplaats te 
ver van het Poortplein is gelegen. Wij hebben daarom bezien of het mogelijk is om dichterbij 
het Poortplein een parkeerplaats te realiseren. Ter hoogte van de ondergrondse containers aan 
de Dorpstraat is een reguliere parkeerplaats gelegen. Deze parkeerplaats is op zo’n 30 meter 
van de dichtstbijzijnde kraam gelegen. Wij stellen voor om deze parkeerplaats op 
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zaterdagochtend, gedurende de openingstijden van de standplaatsen, te reserveren voor 
houders van een invalideparkeerkaart zodat klanten die slecht ter been zijn nog makkelijk de 
standplaatsen kunnen aandoen. 

Tijden in vergunning en vrachtwagens bij standplaats
In de verleende vergunningen voor de standplaatsen 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 Koning 
Julianaplein, in de praktijk wordt daar echter van afgeweken. In verband met de lange 
opbouwtijd starten de standplaatshouders voor brood en groente/fruit al veel eerder uur met 
opbouwen. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op dit onderdeel een zienswijze 
tegen de Beleidsregels in te dienen. Tegen de verleende vergunningen voor het Poortplein is 
tot nu toe alleen pro-forma bezwaar ingediend. Wij gaan er echter vanuit dat er tegen de 
vergunde tijden bezwaar zal worden gemaakt.  

In de Beleidsregels is daarnaast opgenomen dat er geen vrachtwagens achter de 
standplaatsen geplaatst mogen worden. Ook dit artikel geldt voor de huidige standplaatsen op 
het Koningin Julianaplein, maar ook daar wordt echter in de praktijk van afgeweken. Omdat de 
standplaatshouders die brood, bloemen en groente/fruit verkopen allen de vrachtwagen bij de 
standplaats nodig hebben in verband met de voorraad wordt verwacht dat het bezwaar ook 
hier betrekking op zal hebben. 

Wij vinden het onwenselijk om de Beleidsregels op deze onderdelen aan te passen. Het is 
onwenselijk om alle standplaatshouders in het vervolg vergunning te verlenen ten behoeve van 
het opbouwen vanaf 6:30 uur. Dit in verband met overlast richting omwonenden. Daarnaast is 
het plaatsen van vrachtwagens achter de standplaatsen niet overal (en altijd) wenselijk. Om 
toch aan beide bezwaren van de standplaatshouders tegemoet te komen stellen wij voor om op 
grond van de hardheidsclausule van de APV de vergunning aan te passen. Dit betekent dus 
concreet dat de standplaatshouders voor brood en groente/fruit een nieuwe vergunning 
ontvangen waarin is opgenomen dat zij vanaf 6:30 uur mogen opbouwen. Voor de 
standplaatshouders voor brood, bloemen en groente/fruit wordt in een nieuwe vergunning 
opgenomen dat het is toegestaan om vrachtwagens achter de standplaatsen te plaatsen. 

Daarnaast is reeds eerder met twee standplaatshouders overeengekomen dat de maten in de 
vergunning aangepast zullen worden. Dit wordt meegenomen in deze aanpassingsronde van 
de vergunningen. 

Tegen de aangepaste vergunningen, en dus tegen het afwijken van de Beleidsregels, kan door 
belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. 

Evenementen op het Poortplein 
Zoals al in eerdere adviezen is aangegeven hebben evenementen voorrang ten opzichte van 
standplaatshouders. Wij hebben zoals afgesproken contact opgenomen met de organisatoren 
van de evenementen op het Poortplein. De overleggen lopen nog maar voor nu kunnen wij u 
het volgende melden:

DES, (zomermarkt, surprisezaterdagen): de DES wil voor de zomermarkt graag in overleg met 
de standplaatshouders om samen te komen tot een grotere zomermarkt. De activiteiten op de 
surprise zaterdagen betreffen de middagen dus die leveren geen probleem op. Mocht er in de 
toekomst nog een keer een grote activiteit plaatsvinden dan willen ze graag in overleg. Daar is 
echter nog geen zicht op.

Poortzangers: de Poortzangers hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om de opbouw van 
het Poortzangersfestival te combineren met de standplaatsen. Wij hebben de Poortzangers 
twee alternatieve mogelijkheden geboden. De alternatieve mogelijkheden worden intern 
besproken. Wij hebben hierop nog geen reactie ontvangen. 

Haantjesdag: het overleg met de organisatie van Haantjesdag vindt plaats op 6 oktober. Gelet 
op de grootte van dit evenement lijkt het ons mogelijk om de standplaatsen (eventueel op een 
andere locatie) in te passen. Zodra wij overleg hebben gehad met de organisatie stellen wij u 
daarvan op de hoogte. 
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Naar aanleiding van bovenstaande kunnen we concluderen dat er maximaal 3 zaterdagen per 
jaar zijn waarop de standplaatsen wellicht geen dan wel op andere manier gebruik kunnen 
maken van het Poortplein. Wij proberen in overleg met de standplaatshouders en 
organisatoren van de betreffende evenementen tot een oplossing te komen waardoor de 
standplaatshouders toch (in de nabijheid van) het Poortplein opgesteld kunnen worden tijdens 
deze evenementen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is vinden wij het aanvaardbaar dat de 
standplaatshouders maximaal drie maal per jaar geen gebruik kunnen maken van het 
Poortplein. 

Duurzaamheid en Inclusie
Niet van toepassing

Maatschappelijke participatie
- Belanghebbenden worden gewezen op het verlenen van de gewijzigde vergunningen in 

afwijking van de Beleidsregels;
- Voor de corona-opstelling als permante opstelling lijkt draagvlak te bestaan bij de 

standplaatshouders. 

Beoogd resultaat (hoe)
Door de intentie uit te spreken de corona-opstelling als definitieve opstelling aan te wijzen kan 
verplaatsing van de standplaatsen naar het Poortplein plaatsvinden met een groter draagvlak 
van de standplaatshouders. 

Financiële consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiële 
toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering

Afsluiting fietsroute 
Ten behoeve van de afsluiting van de fietsroute wordt zaterdagochtend een hekwerk met 
omleidingsbord geplaatst. Fietsers kunnen over de Nieuwe Poort omgeleid worden. 

Invalide parkeerplaats
Ten behoeve van het aanwijzen van de invalideparkeerplaats wordt een verkeersbesluit 
voorbereid en via de reguliere weg afgedaan. Voor de afsluiting van de fietsroute is na vier 
maanden een verkeersbesluit nodig, voor de omleiding is dit niet nodig. De afsluiting geldt dan 
alleen voor de zaterdagochtend. Omdat we nu voorstellen in ieder geval voor een half jaar de 
Dorpsstraat af te sluiten wordt ook hiervoor het verkeersbesluit voorbereid. 

Conclusie
Wij stellen u voor:

- De corona-opstelling aan te wijzen als permante opstelling indien uit de evaluatie blijkt 
dat er verkeerskundig, of ten aanzien van de toestemming van de provincie, geen 
zwaarwegende bezwaren zijn;

- Gewijzigde vergunningen ten aanzien van de op- en afbouwtijden en het plaatsen van 
vrachtwagens achter de standplaatsen verlenen op grond van de hardheidsclausule van 
de APV Woudenberg;

- Voor twee standplaatsen de maximale afmetingen te wijzigen;
- Een parkeerplaats aan de Dorpsstraat voor zaterdagochtend aan te wijzen als 

invalideparkeerplaats;
- Een verkeersbesluit voor het afsluiten van de Dorpsstraat voor fietsverkeer op de 

zaterdagochtend voor te bereiden.

Communicatie
Uw besluit wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met de standplaatshouders en de 
raadscommissie zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van dit onderwerp 
tijdens de raadscommissie van 6 oktober. 

Bijlage(n)
- Kaartje corona-opstelling Kaart corona-opstelling cq. definitieve opstelling
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