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Brandveiligheidsvoorschriften/plattegrond standplaats
Beschikking standplaatsvergunning (verzameling van standplaatsen/vaste
standplaatsen/incidentele standplaatsen)

Geachte heer/mevrouw ,
Hierbij ontvangt u de vergunning op grond van artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening voor het innemen van een standplaats op het Koningin
Julianaplein te Woudenberg voor een periode van vijf jaar. U dient in 2022 een
vergunning aan te vragen als u wederom een standplaats wilt innemen op het Koningin
Julianaplein.
De vergunning heeft betrekking op het assortiment koek, banket en brood.
De vergunning wordt verleend voor de zaterdagochtend tussen 8 uur en 12.30 uur.
Aan de vergunning zijn de voorschriften verbonden, zoals vastgelegd in artikel 5:18 van
de Algemene Plaatselijke Verordening. De navolgende voorwaarden worden verbonden
aan een standplaatsvergunning:
de oppervlakte van een standplaatslocatie, inclusief uitstallingen, bedraagt ten
hoogte 30 vierkante meter;
bijbehorende (vracht)wagens en auto’s mogen niet achter de verkoopkraam, of –
wagen worden geplaatst, anders dan tijdens de op- en afbouw;
bij bakkramen dient een CO2 blusser aanwezig te zijn;
de standplaatsvergunning is persoonsgebonden. De vergunninghouder moet het
commerciële verkooppunt zelf exploiteren onder zijn directe
verantwoordelijkheid;
een vergunning wordt alleen aan een natuurlijke persoon verleend en is niet
overdraagbaar;
bij ziekte en vakantie van de vergunninghouder kan het college op verzoek van
de vergunninghouder van een standplaats toestemming verlenen voor tijdelijke
vervanging door een derde;
alle verkooppunten, waarvoor een standplaatsvergunning wordt afgegeven,
moeten verrijdbaar of verplaatsbaar zijn;
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de standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan een uur voordat
met de verkoop mag worden begonnen en moet zijn ontruimd binnen 1 uur nadat
de verkoop moet zijn beëindigd. Indien men langer dan 1 dag op dezelfde plek
staat kan van deze regel worden afgeweken;
de vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats
steeds een goed verzorgd aanzien biedt en bij het ontruimen dient de
vergunninghouder zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving (25 meter)
daarvan schoon op te leveren;
de vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vanaf zonsondergang te
voorzien van een deugdelijke verlichting, waarmee de uitgestalde goederen
helder verlicht zijn;
de prijsaanduiding van de te verkoop aangeboden goederen dient voor het
publiek leesbaar te zijn.
de vergunninghouder moet zich kunnen legitimeren door middel van een door
een officiële instantie afgegeven identiteitsbewijs. Hij moet dit bewijs en ook de
vergunning, op eerste aanvraag aan de politie en/of aan een door of namens
burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar tonen.

Voorwaarden brandveiligheid
U dient zich te houden aan brandveiligheidsvoorschriften, hetgeen dat is toegevoegd als
bijlage bij deze beschikking.
Nadere voorwaarden
Het college behoudt zich het recht voor bij elke afzonderlijke vergunning, behalve de
hierboven vermelde voorwaarden nog nadere voorwaarden toe te voegen.
Sancties
 Het college kan de verleende vergunning, al dan niet voorwaardelijk, intrekken
dan wel schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:
a.
het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van
een vergunning overtreedt;
b.
zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.
 Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college
een vergunninghouder, exploitant, of een persoon die hem bestaat gelasten zich
onmiddellijk van het terrein te verwijderen indien hij:
a.
het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de
vergunning overtreedt;
b.
zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog.
Leges
Het verschuldigde staangeld bedraagt op grond van de legesverordening € 466,95
(inclusief bijdrage in gebruik van energiekosten) per jaar.
In november ontvangt u de factuur voor het innemen van een standplaats voor het
volgende jaar.

beschikking standplaatsvergunning

blad 3 van 5

Aansprakelijkheid
Als u de vergunningsvoorschriften niet naleeft kan de gemeente u dwingen
aanpassingen te verrichten of kan uw vergunning worden ingetrokken. De eventuele
financiële gevolgen hiervan komen voor rekening van de organisator.
Indien de openbare orde in gevaar komt kan uw vergunning worden ingetrokken. De
eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen voor rekening van de organisator komen.
Vooraf proberen alle partijen natuurlijk een inschatting te maken om dit te voorkomen.
De organisator is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de vergunning
aan eigendommen van de gemeente of van anderen wordt toegebracht. Verder moet de
organisator de gemeente vrijwaren voor schade-aanspraken van derden. De organisator
moet een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die zowel de materiële als
de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Namens dezen,

C. van Dijk
Bezwaarschrift:
Als u dit besluit onterecht vindt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit
besluit, een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U
kunt het bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.
Uw bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum van deze brief;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar;
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening:
Zodra u het bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om
een voorlopige voorziening. Er moet wel sprake zijn van onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen. Dit verzoek kunt u sturen aan de rechtbank in Utrecht, sector
Bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, telefoonnummer. 030-2233000. U bent
op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
i.a.a. Politie, wijkteam Leusden/Woudenberg / Afdeling realisatie & beheer, BOA / Afdeling interne
dienstverlening, onderdeel financiën / Veiligheidsregio Utrecht, afdeling vergunningverlening / Afdeling
interne dienstverlening, bode
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Bijlage 1 brandveiligheidsvoorschriften
Bereikbaarheid voor diverse hulpdiensten
Een evenement/standplaats en de omliggende bebouwing moeten, tijdens het
evenement/verkoop en de voorafgaande opbouw, altijd goed bereikbaar zijn in verband
met calamiteiten.
Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal
3,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor
brandweervoertuigen (15.000 kg).
Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.
(Markt)kramen
- In de vrije doorgang tussen marktkramen onderling en tussen marktkramen en
gevels mogen geen obstakels worden geplaatst.
- (Tui-)draden en/of elektriciteitskabels welke over de weg worden gespannen
moeten op een hoogte van minimaal 4,20 meter worden aangebracht.
- Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om
struikelen te voorkomen.
Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens
- Een bakkraam moet op tenminste 2 meter van een gebouw worden geplaatst. Als
de bakkraam tegen een blinde gevel wordt geplaatst geldt deze minimale afstand
niet.
- In de nabijheid van het baktoestel moet een passend deksel aanwezig zijn.
Mobiele bakwagens
- Een mobiele bakwagen moet beschikken over een geldig keuringscertificaat
conform de NPR 2577:2006, deze moet bij de wagen aanwezig zijn.
- Een mobiele bakwagen moet op tenminste 5 meter van een gebouw worden
geplaatst. Als de bakwagen tegen een blinde gevel wordt geplaatst geldt deze
minimale afstand niet. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen
moet tenminste 2 meter bedragen.
Gasinstallaties
- De gasslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en moeten in goede staat
van onderhoud verkeren, mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen
vertonen. Gasslangen waarop de productiedatum is aangegeven mogen niet
ouder zijn dan 2 jaar. Gasslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven
moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen.
- De gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
- De gezamenlijke inhoud van alle aanwezige gasflessen mag maximaal 115 liter
zijn.
- De ruimten waarin gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.
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Kleine blusmiddelen
- Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct
gebruiksklaar zijn.
- In de nabijheid van het baktoestel moet een passend deksel aanwezig zijn.
- Blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld
zijn.
Elektrische installaties en toestellen
- De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en
opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert.
- Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold.
(Mobiele) ruimteverwarmingstoestellen
Een ruimteverwarmingsinstallatie moet zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het
geen (brand)gevaar oplevert. De vloer rondom het verwarmingstoestel moet tenminste
2 meter worden vrijgehouden. Een niet-elektrisch verwarmingstoestel in een besloten
ruimte moet beschikken over een correcte rookgasafvoer en er mag geen onvolledige
verbranding plaatsvinden.

