BELEIDSREGELS STANDPLAATSVERGUNNINGEN GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND
2017
Gezien het voorstel Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland;
gelet op de artikelen 5:17 en 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening en titel 4.3 van de Algemene
wet bestuursrecht;
overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen omtrent standplaatsvergunningen en
bestaande regels te actualiseren;

besluiten:
vast te stellen de volgende “Beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente
Schouwen-Duiveland 2017”.
Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. Apv: de Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015;
b. standplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van de Apv;
c. standplaatsvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Apv;
d. standplaatslocatie: aanduiding voor terrein of plaats waarvoor een standplaatsvergunning kan
worden verleend en de standplaats kan worden geëxploiteerd;
e. bebouwde kom/dorps- of stadskern; de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.1 van de Apv;
f. gemeentelijke markt: de waren(seizoens)markten die in Renesse en Zierikzee worden gehouden
op respectievelijk woensdag en donderdag;
g. weg: de weg als bedoeld in artikel 1.1 van de Apv;
h. rijbaan: de rijbaan als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);
i. terras: de oppervlakte die voor en ter breedte of bij de standplaats wordt ingenomen met de
plaatsing van meubilair. Onder een terras wordt in dit verband niet verstaan een terras als bedoeld
in artikel 2:27 lid 2van de Apv.
j. CVAH: centrale vereniging voor de ambulante handel, de branche vereniging voor ondernemers
die werkzaam zijn in de ambulante handel;
k. branche: een hoofdartikelengroep gebaseerd op de branchelijst van de CVAH;

l.

standplaatsenlocatielijst: de bijlage bij deze beleidsregels waarin de locaties zijn opgenomen waar
standplaatsen in de openbare ruimte mogen worden ingenomen.
m. nevenverkoop: verkoop van artikelen ondergeschikt aan de hoofdbranche

Hoofdstuk 2 Vergunningenregime standplaatsen
Paragraaf 1. Criteria bij een aanvraag voor vergunning
Burgemeester en wethouders hanteren de volgende criteria met betrekking tot standplaatsen.
Artikel 2
Voor het innemen van een standplaats is op grond van artikel 5:18 van de Apv vergunning vereist.
Artikel 3
1. Voor het innemen van standplaatsen stellen burgemeester en wethouders een
standaardaanvraagformulier en/of een elektronische aanvraagprocedure vast.
2. Aanvragen ingediend anders dan met dit standaardformulier of elektronische aanvraagprocedure
worden niet in behandeling genomen.
3. Burgemeester en wethouders handelen bij toepassing van het tweede lid naar het gestelde in de
artikelen 4:4 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
4. Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag en het toekennen van de vergunning
hanteren burgemeester en wethouders een transparante procedure (zie paragraaf 2).
Artikel 4
Elke aanvraag wordt beoordeeld op de belangen zoals genoemd in artikel 1:8 en 5:18 de Apv en kan op
deze gronden worden geweigerd.
Artikel 5
Burgemeester en wethouders wijzen vaste standplaatslocaties aan waar standplaatsen in de openbare
ruimte ingenomen kunnen worden. Die locaties zijn in de bijlage (1) behorende bij deze beleidsregels
aangegeven.
Artikel 6
1. Per standplaatslocatie wordt slechts één standplaatsvergunning per dag afgegeven;
2. Op de volgende locaties wordt meer dan één standplaatsvergunning verstrekt:
 het Kerkplein te Bruinisse op de woensdag, 5 standplaatsen;
 de Scheldestraat te Zierikzee op de zaterdag, 3 standplaatsen;
 de Brouwersdam gedurende de gehele week, 4 standplaatsen;
 het terrein van de Biologische Kwekerij Zuidbos V.O.F. te Noordgouwe, 6 standplaatsen.
3. In afwijking van het voorgaande is het gedurende de maand december van enig jaar, voor gevestigde
ondernemers in de branche brood en banket (supermarkt en bakker) toegestaan om één
oliebollenkraam (standplaats) voor hun winkel in te nemen. Deze standplaats dient op de hiervoor
omschreven wijze te worden aangevraagd.
Artikel 7
1. Vergunningen worden niet afgegeven voor de dag waarop in de betreffende dorps- of stadskern
de gemeentelijke markt plaatsvindt.
2. Na sluitingstijd van de gemeentelijke seizoensmarkt in Renesse mogen wel standplaatsen worden
ingenomen.
Artikel 8
1. Per standplaatslocatie wordt één standplaats per branche per dag vergund.
2. Als uitzondering op lid 1 wordt voor de locatie Brouwersdam maximaal 4 standplaatsen in één
branche vergund.
3. Vanuit een standplaats mag maar één hoofdbranche verkocht worden. ‘Nevenverkoop’ is mogelijk.
Artikel 9
Voor het plaatsen van voorwerpen of een terras bij de standplaats is een ontheffing op grond van artikel
2:10 lid 3 van de Apv vereist. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 10
Gebruik van gemeentelijke stroomkasten is alleen toegestaan indien hiervoor gemeentelijke toestemming
is verleend. Hiervoor wordt een jaarlijks vast te stellen tarief in rekening gebracht.
Artikel 11
Voor het innemen van een standplaats is precariobelasting verschuldigd indien de standplaats op
gemeentegrond wordt ingenomen.
Artikel 12
Standplaatshouders dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
Artikel 13
De standplaats mag worden ingenomen om goederen of diensten aan te bieden met inachtneming van de
bepalingen van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden en de Winkeltijdenverordening
gemeente Schouwen-Duiveland.
Artikel 14
Naast de vaste standplaatslocaties is het in beginsel toegestaan op eigen grond een standplaats in te
nemen. Op daartoe strekkende aanvragen zijn deze beleidsregels en het vigerende bestemmingsplan
onverminderd van toepassing.
Artikel 15
Als een standplaatsexploitant op zijn standplaatslocatie een vast en blijvend verkooppunt realiseert
(gebouw/bouwwerk) vervalt die locatie als standplaatslocatie. De standplaatsvergunning wordt dan
ingetrokken.
Paragraaf 2. De aanvraag- en toekenningsprocedure en looptijd van de vergunning
Artikel 16
Bij het in behandeling nemen van een ontvankelijke standplaatsvergunningaanvraag wordt gekeken of een
standplaatslocatie beschikbaar is en of deze voor gegadigden beschikbaar kan worden gesteld.
Artikel 17
Burgemeester en Wethouders hanteren geen wachtlijst en in principe wordt binnen 8 weken na ontvangst
van een ontvankelijke aanvraag of binnen 2 weken na een toekenningsloting besloten.
Artikel 18
1. De looptijd van een standplaatsvergunning voor een locatie in de openbare ruimte die in de
standplaatsenlocatielijst is opgenomen is maximaal 5 jaren vanaf de datum van het
verleningsbesluit. Verder kennen we de mogelijkheid van dag, week, maand en jaarvergunningen.
2. De looptijd van een standplaatsvergunning voor een medische dienst kan op verzoek voor
onbepaalde tijd worden verleend.
3. De looptijd van een standplaatsvergunning voor een locatie op eigen terrein, welke niet in de
standplaatsenlocatielijst is opgenomen, kan op verzoek voor onbepaalde tijd worden verleend.
Artikel 19
1. Standplaatsexploitanten die op de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels in het bezit
zijn van een standplaatsvergunning voor een locatie die in de standplaatsenlocatielijst is
opgenomen kunnen éénmalig verlenging van hun lopende standplaatsvergunning aanvragen
vanaf 12 maanden tot uiterlijk 4 maanden voordat de vergunning afloopt. Hiervoor wordt het
formulier of de procedure uit artikel 3 van deze beleidsregels gebruikt.
2. Indien er dan geen weigeringsgronden zijn kan de standplaatsvergunning voor nog eens 3 jaar
worden verleend aan die standplaatsvergunninghouder. De standplaats komt dan formeel niet
beschikbaar voor gegadigden.
3. Indien het verzoek voor verlenging te laat is ingediend komt de standplaatslocatie beschikbaar
voor geïnteresseerde standplaatsondernemers.

Artikel 20
1. Als de standplaatslocatie uit de standplaatslocatielijst beschikbaar komt als gevolg van het aflopen
van een vergunning publiceren wij de beschikbaarheid op zijn laatst 3 maanden voor het verlopen
van de looptijd van de lopende vergunning in de gemeentepagina van de plaatselijke krant en op
de gemeentelijke website. Bij meerdere gegadigden met een aanvraag die in principe zou kunnen
worden gehonoreerd wordt vervolgens uiterlijk 6 kalenderweken voordat de lopende
standplaatsvergunning afloopt geloot in aanwezigheid van de gegadigden.
2. De standplaatshouder die zijn verzoek tot éénmalige verlenging van zijn standplaatsvergunning te
laat heeft ingediend kan ook aan deze loting deelnemen.
Artikel 21
1. Een standplaatsexploitant mag voor meerdere standplaatslocaties voor verschillende
dagen/dagdelen een aanvraag indienen.
2. Een standplaatsexploitant mag voor meerdere standplaatslocaties een aanvraag indienen voor
dezelfde dagen/dagdelen. Als deze echter in de loting voor die locaties een standplaatsvergunning
krijgt vervalt zijn deelname voor de loting voor die andere locaties.
3. Voor een standplaatsexploitant, met een standplaatsvergunning voor een van de
standplaatslocaties op Schouwen-Duiveland die aan de loting deelneemt, vervalt zijn deelname
voor de loting van de standplaatsvergunning van zijn huidige standplaatslocatie niet.
Artikel 22
Bij de in artikel 20 bedoelde procedure hanteren wij een indieningstermijn van 21 kalenderdagen na
publicatiedatum om de aanvraag voor vergunning in te dienen. Aanvragen die na die termijn worden
ingediend worden niet in de loting opgenomen.
Artikel 23
Indien uit de publicatie van de beschikbaarheid van een standplaatsvergunning voor een
standplaatslocatie zich binnen 21 werkdagen na publicatie geen gegadigden melden wordt de
standplaatsvergunning voor die locatie aan de eerstvolgende gegadigde die zich hiervoor meldt verleend
indien deze aan alle criteria voldoet.
Artikel 24
Aanvragen voor een standplaatsvergunning die voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels zijn
ingediend worden nog niet middels publicatie en loting verstrekt maar op volgorde van binnenkomst.
Paragraaf 3. Nadere bepalingen bij vergunningverlening
Artikel 25
Wordt een vergunning verleend, dan worden daaraan in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:
1. op welke locatie, dag(en), en tijden de standplaats ingenomen dient te worden;
2. welke producten en goederen verkocht mogen worden;
3. de standplaats moet daadwerkelijk ingenomen worden. Als de standplaats bij herhaling niet wordt
ingenomen kan de vergunning worden ingetrokken;
4. de vergunning is persoonsgebonden: verlening van één vergunning op naam;
5. de omgeving van de standplaats moet schoon worden gehouden;
6. de standplaats moet zodanig worden ingenomen dat zo min mogelijk parkeerplaatsen worden
ingenomen en het verkeer hiervan geen hinder ondervindt;
7. de gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, zaken of goederen
van derden hoe ook genaamd, ontstaan als gevolg van gebruikmaking van de vergunning;
8. indien de verkoopactiviteiten die vanuit of vanaf de standplaats plaatsvinden meldings- of
vergunningsplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer, dan dient hieraan eerst te worden
voldaan, alvorens van de standplaatsvergunning gebruik mag worden gemaakt;
9. de vergunninghouder dient zelf de standplaats in te nemen. Vervreemding van de vergunning is
niet toegestaan;
10. indien bijzondere omstandigheden dit wenselijk of noodzakelijk maken moet de vergunninghouder
– in overleg met de gemeente – uitwijken naar een andere standplaats uit de locatielijst;
11. de vergunning moet op de standplaats aanwezig zijn;
12. de vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de omschreven voorschriften niet
worden nagekomen;

13. de afmetingen en de exacte locatie van de standplaats;
14. de standplaats moet voldoen aan redelijke eisen van welstand;
15. De standplaatslocatie moet elke dag na gebruik worden ontruimd. Een oliebollenstandplaats in
december uitgezonderd.
Artikel 26
Burgemeester en wethouders kunnen, indien plaatselijke of bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding
geven, nog aanvullende voorschriften aan de vergunning verbinden.
Artikel 27
1. Bij standplaatsen binnen de dorps- of stadskern is het, mits de openbare voorzieningen dit toelaten,
toegestaan een terras bij de standplaats te plaatsen, met inachtneming van het volgende:
a. het terras moet voor en ter breedte van de standplaats worden geplaatst;
b. het terras moet direct grenzen aan de standplaats;
c. de oppervlakte van het terras mag gelijk zijn aan de oppervlakte van de standplaats, doch
maximaal 20 m²;
d. het is toegestaan meubilair op het terras te plaatsen. Daaronder wordt verstaan: tafels, stoelen,
banken en parasols. Onder meubilair wordt niet begrepen: vlonders en terrasschermen.
e. het meubilair mag aanwezig zijn gedurende de periode dat de standplaats in exploitatie is.
2. Bij standplaatsen buiten de dorps- of stadskern is het, mits de openbare voorzieningen dit toelaten,
toegestaan een terras bij de standplaats te plaatsen, waarbij als uitgangspunt geldt dat de in te nemen
oppervlakte afhankelijk is van de situatie ter plaatse.
3. Brandkranen moeten te allen tijde vrij bereikbaar zijn voor de hulpverleningsdiensten.
4. De breedteafstand tussen het terras en de rijbaan is ten minste 1,5 meter.
Paragraaf 4. Handelen zonder of in strijd met vergunning
Artikel 28
Indien er zonder vergunning een standplaats wordt ingenomen of in strijd met de aan de vergunning
verbonden voorschriften een standplaats wordt ingenomen, zal er gehandhaafd worden conform het
vastgestelde algemene handhavingsbeleid.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 29 Overgangsregeling
1. Voor eerder verleende vergunningen, voor het innemen van een standplaats op locaties waar dit
krachtens deze beleidsregels niet meer mogelijk is, geldt de volgende overgangsregeling:
a. nieuwe aanvragen om vergunning voor de betreffende standplaatslocatie worden niet meer
gehonoreerd;
b. rechten van een vergunninghouder voor de betreffende standplaatslocatie genoemd onder lid 1
sub a van dit artikel worden gerespecteerd zolang de vergunninghouder gebruik maakt van de
standplaats met een maximum van de looptijd van de vergunning (5 jaren).
2. Standplaatsexploitanten die op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels in het
bezit zijn van een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd krijgen binnen een redelijke termijn
na vaststelling van deze beleidsregels een aanvullend besluit op hun standplaatsvergunning
waarin de looptijd van hun vergunning wordt gewijzigd van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd (5
jaar vanaf datum besluit).
Artikel 30 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.
Artikel 31 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente
Schouwen-Duiveland 2017”.
Artikel 32 Intrekking eerdere beleidsregels
De eerder vastgestelde “beleidsregels vent- en standplaatsvergunningen gemeente Schouwen-Duiveland
2011” worden ingetrokken op het moment dat de “beleidsregels standplaatsvergunningen gemeente
Schouwen-Duiveland 2017” in werking treden.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland op …………….
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