Beleidsregels standplaatsen 2015

Het college van Maasdriel;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 5:17 tot en met 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening;
besluit:
vast te stellen de volgende:

Beleidsregels standplaatsen 2015
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:1 Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. aanvraag: aanvraag voor een standplaatsvergunning;
b. APV: Algemene Plaatselijke Verordening;
c. incidentele standplaats: een standplaats die eenmalig gedurende één dag(deel) en maximaal 4
aaneensluitende dagen ingenomen wordt;
d. toezichthouder: de met het toezicht op de naleving en de handhaving van het bij of krachtens de
Algemene Plaatselijke Verordening bepaalde en als zodanig door het college aangewezen persoon
e. seizoensstandplaats: een vaste plaats gelegen op eigen perceel waar vanuit een voertuig, een kraam,
een tafel of enig ander middel ter plaatse gekweekte streekproducten te koop worden aangeboden;
f. vaste standplaats: een vaste plaats niet zijnde de weekmarkt, gelegen op of aan de weg of aan een
openbaar water dan wel op een andere – al dan niet met enige beperking – voor publiek toegankelijke
en in de open lucht gelegen locatie waar vanuit c.q. vanaf een voertuig, een kraam, een tafel of enig
ander middel in de uitoefening van de handel goederen te koop dan wel diensten aangeboden
worden of waar anderszins goederen uitgestald worden c.q. zijn om deze te koop aan te bieden, te
verkopen of te verstrekken aan publiek; niet zijnde een incidentele standplaats of een
seizoensstandplaats;
g. vergunninghouder: houder van de door het college verleende vergunning voor een standplaats;
HOOFDSTUK 2. AANVRAAG VERGUNNING
Artikel 2:1 Indieningsvereisten
1. Een aanvraag voor een standplaatsvergunning moet worden ingediend op een door het college
vastgesteld aanvraagformulier.
2. Een aanvraag die niet met het aanvraagformulier is ingediend of waarbij niet de vereiste bescheiden
zijn ingediend, wordt niet in behandeling genomen.
Artikel 2:2 Indieningstermijn en procedure standplaats
1. Aanvragen voor een standplaats kunnen niet eerder dan 12 weken voorafgaand aan de beoogde
datum van inname van de standplaats worden ingediend.
2. Indien 8 weken vóór de beoogde datum van inname van de standplaats blijkt dat er één aanvraag
voor een bepaalde standplaats is ingediend wordt de vergunning verleend aan deze indiener.
3. Indien 8 weken vóór de beoogde datum van inname van de standplaats blijkt dat er meer aanvragen
voor een bepaalde standplaats ontvangen zijn, wordt een bijeenkomst belegd waarbij middels loting
een keus wordt gemaakt uit de gegadigden. Aanvragen die na die peildatum van 8 weken nog
ontvangen worden, worden na uitkomst van de loting en toewijzing van de standplaats, zoals
genoemd in het zesde lid, afgewezen.
4. De aanvrager voor een standplaats worden schriftelijke van de datum en de plaats waar de loting
plaatsvindt in kennis gesteld. Zij worden in de gelegenheid gesteld bij de loting aanwezig te zijn.
5. De loting geschiedt door 2 beleidsmedewerkers van de gemeente.
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6. Nadat de loting heeft plaatsgevonden en met inachtneming van de volgorde van de trekking, wordt
aan diegene die de locatie heeft aanvaard de standplaats toegewezen door het verstrekken van een
vergunning.
7. Diegene aan wie de vergunning is verleend mag aan de eerstvolgende loting voor deze standplaats
niet mee doen.
HOOFDSTUK 3. DE VERGUNNING
Artikel 3:1 Duur
1. Een vaste standplaatsvergunning kan voor maximaal 3 kalenderjaren worden verleend.
2. Een incidentele standplaatsvergunning kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 4:1, derde
lid, worden verleend voor maximaal 4 aaneengesloten dagen.
3. Een seizoensstandplaatsvergunning kan voor onbepaalde tijd worden verleend.
Artikel 3:2 Inhoud vergunning
In de vergunning wordt ten minste vermeld:
a. een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats, met vermelding van de locatie en de
afmetingen;
b. de artikelen of de groep van artikelen die door de vergunninghouder op de hem toegewezen
standplaats mogen worden verkocht;
c. de dag, het tijdvak en de tijden waarop van de standplaats gebruik mag worden gemaakt.
HOOFDSTUK 4. VASTE EN INCIDENTELE STANDPLAATSEN
Artikel 4:1 Locaties standplaatsen
1. Vaste standplaatsen mogen, met uitzondering van het bepaalde in lid 3, uitsluitend worden
ingenomen op de volgende locaties (zoals aangeduid op de tekeningen behorende bij deze
beleidsregels):
 Alem: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en bruikbaarheid;
 Ammerzoden: Jan de Witplein en De Haar;
 Hedel: plein op de hoek Kasteellaan/Voorstraat;
 Heerewaarden: parkeerplaatsen bij de NH-Kerk in de Hogestraat;
 Hoenzadriel: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en
bruikbaarheid;
 Hurwenen: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en
bruikbaarheid;
 Kerkdriel: Mgr. Zwijsenplein;
 Rossum: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en
bruikbaarheid.
 Well: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en bruikbaarheid;
 Wellseind: geen vaste locatie; locatie naar keuze wordt beoordeeld op veiligheid en
bruikbaarheid.
2. Indien een aanvraag binnen komt voor een andere locatie, wordt deze aanvraag beoordeeld op
veiligheid en bruikbaarheid.
3. Tijdens de jaarlijkse kermissen, carnaval en de paardenmarkt zijn de vaste standplaatsen op de
betrokken locaties alleen te benutten indien daarvoor vooraf door de gemeente privaatrechtelijk
toestemming is verleend.
4. Incidentele standplaatsen kunnen ingenomen worden op een locatie naar keuze, mits de locatie niet
bezet is door de inname van een vaste standplaats of evenementen waarvoor op grond van artikel
2:25 van de APV al een melding is gedaan of vergunning voor is verleend.
5. Het college bepaalt ten aanzien van standplaatsen de afmetingen en de opstelling.
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Artikel 4:2 Dagen en tijden
1. Vergunningen kunnen worden verleend voor maandag t/m zaterdag. Voor zon- en feestdagen worden
geen vergunningen verleend, tenzij het een standplaats betreft met voor directe consumptie geschikte
etenswaren.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt er geen standplaatsvergunning verleend voor
donderdag in de kern Heerewaarden en voor vrijdag in de kern Kerkdriel.
3. Een standplaats mag tussen 09.00 uur en 18.00 uur worden ingenomen.
4. Een standplaats mag tot uiterlijk 24.00 uur worden ingenomen in geval van bijzondere gelegenheden.
Onder bijzondere gelegenheid wordt in ieder geval verstaan: de braderie, koopzondagen, carnaval,
oudjaar, nieuwjaar en kerst.
Artikel 4:3 Maximum standplaatsen
1. Het maximum aantal standplaatsvergunningen dat wordt verleend bedraagt voor de kern:
 Alem:
1
 Ammerzoden:
3
 Hedel:
6
 Heerewaarden:
4
 Hoenzadriel:
 Hurwenen:
 Kerkdriel:
3
 Rossum:
3
 Velddriel:
 Well:
 Wellseind:
2. Voor de volgende locaties geldt een maximum aantal standplaatsen voor één dag:
 Alem:
1
 Ammerzoden:
3
 Hedel:
3
 Heerewaarden:
2
 Hoenzadriel:
 Hurwenen:
 Kerkdriel:
3
 Rossum:
3
 Velddriel:
 Wellseind:
3. Incidentele standplaatsen worden niet tot het maximum aantal standplaatsen meegerekend.
HOOFDSTUK 5. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 5:1 Overgangsrecht
Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen waarop na het in werkingtreden van deze
beleidsregels nog niet is beslist.
Artikel 5:2 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking.
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Artikel 5:3 Citeertitel
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels standplaatsen 2015”.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 26 mei 2015.
Het college van Maasdriel,
De secretaris,

de burgemeester,

mr. ing. A.P.J.M. de Jong

H. van Kooten
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