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Inleiding 
Op 4 april j l . heeft het college ingestemd met het toewijzen van een locatie (de steeg tussen 
het Cultuurhuis en de Blokker) voor het innemen van een standplaats buiten de locaties 
genoemd in het standplaatsenbeleid 2012. Door dhr. Kooiman is aangegeven graag te willen 
maken van het aanbod. Om dit (juridisch) mogelijk te maken, moet het standplaatsenbeleid op 
dit punt worden aangepast. Daarnaast wordt er bezien of nog meer wijzigingen noodzakelijk 
zijn. 

Centrale vraag 

Kan het college instemmen met de herziening van het standplaatsenbeleid? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een duidelijk beleid dat past binnen de wettelijke kaders enerzijds en anderzijds aansluit bij de 
wens(en) van de ondernemer(s) (en/of burgers). 
Kader 

• Algemene Plaatselijke Verordening 2017 
Grondwet 
Gemeentewet 

• Warenwet 
Winkeltijdenwet 

• Vestigingswet bedrijven 
Wet milieubeheer 

Argumenten 
Een eenduidige beleid voor zowel standplaatsen en een verzameling van standplaatsen. 

- De aanpassing sluit aan bij de wens van dhr. Kooiman en het besluit van het college om 
een standplaats mogelijk te maken op een andere locatie. 

- De locatie van een standplaats op het parkeerterrein aan de Willem de Zwijgerlaan is 
verwijderd, gezien hier de afgelopen v i j f j aa r geen gebruik van is gemaakt. 
Incidentele standplaatsen hoeven niet worden ingenomen om de genoemde locaties, 
zoals deze staan benoemd in de beleidsregels. 
De vaste standplaatsen moeten wel worden ingenomen op de genoemde locaties. 
Echter kan hier beperkt gebruik van worden gemaakt. 

- Voor de locaties aan 't Schilt en de Dorpsstraat (ter hoogte van Natuurlijk Bloemen) 
geldt een uitsterfconstructie. 

Duurzaamheid 
Een breed assortiment en het eenvoudig verkrijgen van diverse verse producten in het dorp 
levert een bijdrage aan de gezondheid van de inwoners maar aan marktwerking. Door dit om 
op deze eenvoudige wijze aan te bieden levert een bijdrage aan een gezonde levensstijl. 

Draagvlak 
Het college van B&W heeft ingestemd met het innemen van een standplaats op een locatie dat 
niet staat vermeld in het Standplaatsenbeleid. Om dit mogelijk te maken moet het beleid 
herzien worden. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Niet van toepassing 

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

Aanpak/ui tvoer ing 
Nadat het college van B&W akkoord is, moeten de huidige standplaatshouders aan het 
Poortplein en het Koningin Julianaplein op de hoogte worden gebracht van het gewijzigde 

Geprint op: 19-07-2017 16:36:42 uur 2/3 



beleid. Daarnaast dient dhr. Kooiman op de hoogte te worden gebracht, zodat hij een 
vergunning kan aanvragen voor de genoemde locatie. 

Conclusie 
Het herziende beleid past binnen de wensen ondernemers en past binnen de mogelijkheden 
van de wet. 

Bij lage(n) 
Concept beleidsregels standplaatsen; 

- Aanvraagformulier innemen standplaats; 
- Concept beschikking innemen standplaats; 

Standplaatsenbeleid 2012 Woudenberg. 
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