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Aanleiding
In 1996 heeft de gemeenteraad voor het eerst een Standplaatsenbeleid
vastgesteld. Sindsdien hebben zich enkele situaties voorgedaan, die bij de gemeente
hebben geleid tot enkele gewenste wijzigingen. Het betreft de volgende punten:



Voor een aantal bijzondere gevallen bleek dat het buitengebied is gereconstrueerd en
er geen ruimte meer was voor een standplaats;
Een aantal locaties zijn ingetrokken vanwege verkeersveiligheid.

Dit heeft geleid tot herziening van het aantal standplaatsen in 2008.
De huidige standplaatsen voldoen en worden allen ingenomen. Er is behoefte aan het
toevoegen van enkele standplaatslocaties. Locaties nabij winkelcentrum Wormerplein, John.
F. Kennedyplein en Weidevenne komen in aanmerking voor deze uitbreiding. Er is bij de
vergunningverleners behoefte aan een meer gedetailleerde kaart waarop de locaties
nauwkeuriger zijn aangegeven en naast het verlenen van een vergunning voor een
standplaats ook de dagen te vermelden. Momenteel krijgt men vergunning voor de gehele
week en in de praktijk wordt de standplaats soms maar één of twee dagen in de week
ingenomen.
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het niet nodig is de vaste standplaatsvergunning
elke 3 jaar, en de seizoenstandplaats jaarlijks aan te vragen. Dit wordt terug gebracht naar 5
jaar. Het gevolg hiervan is een lastenverlichting bij zowel de ondernemers als bij de
gemeente.
Met voorliggende nota worden deze punten geregeld.
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Hoofdstuk 1 Beleidskader
Het beleidskader dat in dit hoofdstuk wordt beschreven is het kader waarbinnen de
gemeente vergunningen voor standplaatsen af kan geven of weigeren. Ook is het
mogelijk om op basis van dit kader te handhaven indien dit nodig blijkt.

1.1 Algemene uitgangspunten
Op basis van artikel 93, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003
(APV) is het verboden om zonder vergunning een standplaats in te nemen. De letterlijke
tekst van dit artikel staat in bijlage 1.
De vaste standplaatsvergunning dient elke 3 jaar en de seizoenstandplaats jaarlijks opnieuw
aangevraagd te worden 1 . Een tussentijdse opzegging van de standplaatshouder is altijd
mogelijk.
Het juridisch kader is echter breder dan de APV, ook de Warenwet, Winkeltijdenwet,
Wet Milieubeheer en de WABO zijn van toepassing. (zie bijlage 2).
De gemeente hanteert een maximumstelsel voor standplaatsen, zodat geen wildgroei
kan ontstaan en ondernemers een duidelijk kader hebben waarbinnen zij kunnen
ondernemen. Dit maximumstelsel geeft aan op welke locatie een standplaats
beschikbaar wordt gesteld. Dit wordt weergegeven op de kaarten in bijlage 5. Over
het algemeen zijn de standplaatsen gesitueerd bij winkelcentra, langs doorgaande
routes met stopmogelijkheden of op plaatsen waar veel mensen wonen of werken.
De standplaats dient te worden ingenomen met een mobiele verkoopinrichting die
elke avond 2 wordt verwijderd en mag alleen gedurende de openingstijden opgenomen in de
winkeltijdenwet geopend zijn voor verkoop. Er mag een uur voor openingstijd tot een uur na
sluitingstijd al aanwezig zijn om deze in te richten. De eigenaar dient bij beëindiging van de
vergunning de locatie leeg en in oorspronkelijke staat op te leveren.
Een standplaats kan niet worden overgedragen op een andere ondernemer die de locatie
verder exploiteert.

1.2 Toetsingscriteria
De APV geeft een aantal toetsingscriteria aan op basis waarvan de aanvragen voor
standplaatsen worden beoordeeld. Op deze plek worden deze criteria nader geduid.
De toetsingscriteria worden in deze paragraaf beschreven en aangevuld, zij zijn op
alle standplaatsen van toepassing.

Voorkomen of beperken van overlast (art. 13.3 lid 3)
 Het is verboden op, aan, over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop
gedachten en gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen, te doen
aanbrengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie
of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

Standplaatsen; uitstallingen op de weg (art. 93.3 lid 4)
1

Voor vaststelling van dit beleidskader werden vaste standplaatsvergunningen elke driejaar en de
seizoenstandplaatsen jaarlijks opnieuw aangevraagd en verleend.
2
Is niet van toepassing op seizoenstandplaatsen.
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Een vergunning kan worden geweigerd:
 a. in het belang van de openbare orde of -veiligheid;
 b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
 c. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
 d. in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;
 e. wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in
een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen
van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse
in gevaar komt;
 f. vanwege de grootte of het uiterlijk aanzien van het middel.

Bestemmingsplan
Aanvullende criteria















De maximale omvang van een verkoopwagen inclusief uitstalling is
afhankelijk van de ruimte die een locatie biedt. (zie bijlage 5). De richtlijn is 20 m²,
maar daar kan van worden afgeweken. De omvang wordt aangegeven in de
vergunning;
Standplaatsen komen niet in aanmerking voor een terras, omdat dit wordt
voorbehouden aan horecagelegenheden;
In de vergunning staat naast de standplaatslocatie ook vermeld voor welke dagen de
vergunning rechtsgeldig is;
De standplaatshouder dient te voldoen aan de eisen van de Vestigingswet en
aan de eisen van de Warenwet;
De standplaatshouder dient zich te houden aan de Winkeltijdenwet. Hij/zij
mag vanaf een uur voor opening tot een uur na sluiting op de standplaats
aanwezig zijn om deze in te richten;
De verkoopwagens dienen op eerste aanzegging van de gemeente verwijderd
te worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven;.
Per natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt per standplaatslocatie één
standplaatsvergunning verleend;
De natuurlijk persoon mag de standplaats niet onderverhuren en dient zelf
het grootste deel van de dag aanwezig te zijn op de standplaats of een geregistreerd
en ingeschreven voldoende gekwalificeerde medewerker. Hiervoor kan, na
schriftelijke aanvraag bij vakantie of ziekte een uitzondering worden gemaakt;
De standplaats dient na beëindiging van de vergunning leeg en in oorspronkelijke
staat opgeleverd te worden;
Overdracht van de standplaats is alleen toegestaan mits dit in familie van de
eerste of de tweede graad plaatsvindt, of indien het een medewerker betreft
die aantoonbaar 3 jaar in loondienst is. Overnamekandidaten dienen aan alle
in deze nota gestelde voorwaarden te voldoen;
Brandveiligheid: op een afstand van minder dan vijf meter vanaf bebouwing
mag geen standplaats worden ingenomen in verband met gevaar voor
overslag van brand in het geval dat brand op de standplaats ontstaat.
Mogelijkheden voor uitzonderingen op deze regel worden door de brandweer
beoordeeld 3 .
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Hier geldt ondermeer de regel dat bedrijven die binnen 5 meter van een gebouw staan dienen aan te
tonen dat ze niet in het bezit zijn van een bakinrichting of dat ze een WBDBO ( Weerstand tegen
BrandDoorslag en BrandOverslag) hebben van ten minste 30 minuten.
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1.3 Locaties voor standplaatsen
In navolgende tabel staat een opsomming van alle door de gemeente vastgestelde
standplaatslocaties. De locaties staan aangegeven op de kaartjes in de bijlage 5.
Indien nodig wordt aanvullende informatie omtrent de locaties opgenomen in de
vergunningen en de huurcontracten.
Tabel 1: locaties voor vaste- en seizoenstandplaatsen 4
Deelgebied/ wijk
Aantal locaties
De Gors
Wheermolen
Centrum
Purmer- Noord
Purmer- Zuid
Overwhere- Noord
Overwhere- Zuid
Weidevenne
Totaal

2
2
3
2
2
1
2
1
15

In vergelijking met het aantal standplaatsen in 2008 zijn er 4 standplaatsen meer.
Bij winkelcentrum Weidevenne heeft de gemeente Purmerend conform de uitspraak van de
afdeling rechtspraak van de Raad van State besloten om de gevestigde winkeliers van een
nieuw winkelcentrum te beschermen tegen standplaatshouders. De gemeente heeft
aanvaard dat winkeliers gedurende maximaal 5 jaar, waarin de aanloopkosten nog hoog zijn,
gevrijwaard dienen te zijn van concurrentie. Deze periode is nu verstreken en daarom is het
mogelijk gemaakt om hier een standplaats te creëren. Verder heeft de winkeliersvereniging
Makado een aanvraag voor een standplaats ingediend nabij het winkelcentrum Makado.
Deze nieuwe standplaats wordt slechts aan de winkeliersvereniging Makado gegund. Nabij
het winkelcentrum Wormerplein zijn ook standplaatsen mogelijk gemaakt.
De branchering van de standplaatsen laat de Gemeente Purmerend vrij, behalve op de
Kaasmarkt. Hier worden twee dezelfde branches niet toegestaan, aangezien op deze locatie
twee standplaatslocaties in elkaars directe nabijheid gesitueerd zijn.
Voor bloemenverkopers in de gehele stad geldt dat zij in de decembermaand
kerstbomen mogen verkopen tussen 6 en 24 december, waarvoor maximaal 20 m²
extra ruimte in gebruik mag worden genomen, mits de gelegenheid daarvoor aanwezig is.
Dit wordt opgenomen in de Standplaatsvergunning.
De gemeente Purmerend hanteert naast de vaste standplaatsen ook seizoenstandplaatsen.
Seizoenstandplaatsen zijn standplaatsen voor een bepaalde periode. Binnen deze
standplaatsen hebben we oliebollenverkoop ( 1 november t/m 31 december) en
kerstbomenverkoop ( 6 december t/m 24 december).
Tabel 2: locaties voor seizoenstandplaatsen
Seizoenstandplaats
Oliebollen
John F. Kennedyplein
1
Koemarkt
1
Meerland
15
Gildeplein
1
Wormerplein
1
Totaal
5
Standplaatsen gesitueerd op particuliere grond
4
5

Kerstbomen

1
1
2

Standplaatslocaties op privaat terrein zijn in deze opsomming niet meegenomen.
De vergunninghouder kan verlenging voor maximaal 1 maand aanvragen.
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Standplaatsen gesitueerd op particuliere grond, zullen worden beoordeeld aan de hand van
de toetsingscriteria uit artikel 93, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend
2003. Daarnaast dient de eigenaar van de grond akkoord te gaan met de afgifte van de
standplaats- vergunning. In zo'n geval worden alleen legeskosten in rekening gebracht en
niet de precariokosten.

1.4 Nieuwe aanvragen
Bij een nieuwe aanvraag voor een standplaats zal gezocht worden binnen de vastgestelde
standplaatslocaties naar een beschikbare locatie . Dit kan een locatie zijn die helemaal niet
in gebruik is, of een locatie die ‘part-time’ wordt ingevuld. In dat laatste geval kan op de
overgebleven dagen een andere ondernemer de plek invullen. Standplaatsen worden op
deze manier gedeeld.
Om onenigheid over het ´recht op een standplaats´ te voorkomen, worden de
volgende regels gehanteerd:
 De ondernemer die het eerst op een locatie aanspraak maakt heeft het
zogeheten eerste recht voor de aangevraagde dagen;
 Een tweede ondernemer kan de overgebleven dagen opvullen, een derde de
volgende etc.;
 Indien de situatie zich voordoet dat meerdere ondernemers interesse tonen voor een
vrije standplaats binnen de gemeente, zal in het bijzijn van de aanvragers geloot
gaan worden;
 Wanneer een ondernemer 5 jaar achtereen een standplaats inneemt, verwerft
hij/zij ´voorrangsrecht´. Dit ontslaat hem niet van de in deze paragraaf
genoemde verplichtingen;
 Indien de situatie zich voordoet dat meerdere ondernemers interesse tonen
voor een standplaats en er is geen (gedeeltelijk) vrije standplaats meer beschikbaar
binnen de gemeente, dan legt de gemeente een lijst met geïnteresseerden aan.
Nieuwe standplaatsen worden gepubliceerd en onder de geïnteresseerden verloot.
Wanneer een ondernemer een niet in deze notitie genoemde locatie wil innemen,
dan zal de ondernemer zijn/haar aanvraag goed moeten motiveren. De gemeente
beoordeelt de aanvraag aan de hand van de APV, Bestemmingsplannen en voorliggende
beleidsnotitie.

1.5 Bijzondere gevallen
Standplaatsen in de directe nabijheid van een winkelcentrum kunnen worden gegund aan de
winkeliersvereniging.
Het komt vaak voor dat bedrijven of instellingen een tijdelijke standplaats willen
innemen. Anno 2012 gaat het vaak om: het graveren van fietsen/ auto's, winkeliers die een
dag uitverkoop willen houden, stichtingen die ten behoeve van een goed doel iets aan de
man brengen, verkoop bij evenemententerreinen, koek en zopie etc. Voor de meeste
gevallen geldt dat een vergunning verleend kan worden voor:
het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van
maximaal twee weken.
Omdat het onmogelijk is om alle uitzonderingen in een beleid te verwoorden,
behoudt de Gemeente Purmerend zich het recht voor dergelijke aanvragen op haar
merites te beoordelen en per keer te bepalen of het maken van een uitzondering
wenselijk is met inachtneming van de toetsingscriteria.
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1.6 Afspraken tussen gemeente en ondernemer
De ondernemer vindt in de APV een aantal algemene richtlijnen waar hij/zij zich op
kan richten. Voor het in gebruik nemen van een standplaats is een vergunning nodig
van het college van Burgemeester en Wethouders. Deze vergunning wordt
aangevraagd bij de Gemeente Purmerend en binnen 8 weken wordt uitsluitsel
gegeven over de aanvraag 6 .
Naast het hebben van een geldige vergunning brengt de gemeente voor het gebruik
van de grond precario in rekening.
Naast het heffen van leges en precariokosten worden de kosten voor het gebruik van elektra
en water voor zover dit bij de standplaats aanwezig is in rekening gebracht.
Voor een standplaats vindt de in rekening stelling voor stroom en water als volgt plaats:
 Voor een heel jaar: 6 dagen x 52 weken = 312 dagen;
 Seizoenstandplaats: aantal dagen dat de plaats wordt gebruikt;
 Plaatsen die 1 tot 5 dagen per week in gebruik zijn: 52 x aantal dagen per
week.
Verrekening van precario wordt als volgt in rekening gebracht:
 Per m2 per dag/kwartaal/ half jaar/ of jaar.
De precariotarieven zijn verdeeld in tarieven voor het centrum en overige gebieden. Voor
standplaatsen wordt het tarief voor eendaagse evenementen per dag, per m2 gehanteerd.
Wanneer een ondernemer voor vakantie enkele weken niet aanwezig is, wordt de
standplaats doorberekend. De plaats kan dan niet door een andere ondernemer
worden ingevuld. Wanneer de afwezigheid langer dan 6 weken tot maximaal 3
maanden duurt, kan de ondernemer minimaal 6 weken van te voren een
plaatsvervanger voordragen aan de gemeente. Deze vervanger wordt dan door de
gemeente hetzelfde beoordeeld zoals dat met vaste standplaatshouders gebeurt.
Verrekening voor vergunning en precario dient onderling plaats te vinden.
De Gemeente Purmerend eist van de vergunninghouder dat de standplaats voor de juiste
functie, namelijk ambulante handel, wordt gebruikt (zie vergunningsvoorschriften).
De letterlijke tekst van de vergunningsvoorschriften staat in bijlage 4.
Indien dit niet het geval is en de standplaats zonder opgaaf van reden langer dan 6 weken
niet wordt gebruikt voor ambulante handel, dan behoudt de gemeente zich het recht voor de
standplaatsvergunning te beëindigen en in te trekken.

6

Deze termijn is ontleend aan de Algemene Wet Bestuursrecht
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Hoofdstuk 2 Vergunning en handhaving
2.1 Handhaafbaarheidtoets
In elke beleidsnotitie dient een paragraaf over handhaving op te worden genomen,
waaraan hier gevolg wordt gegeven.
Handhaving van de standplaatsen kan plaatsvinden op basis van de verleende
vergunning, op basis van de APV en op basis van de Woningwet en de Wet op de
Ruimtelijke ordening (illegale bouwwerken). De Gemeente Purmerend is bevoegd
hier op te handhaven.
De vaste standplaatsen kunnen om de 2 jaar worden gecontroleerd. De seizoenstandplaatsen voor kerstbomenverkoop alleen als daar een aanleiding voor is en de
seizoenstaanplaatsen voor de verkoop van oliebollen jaarlijks i.v.m. de brandveiligheid en
milieu. Verder vindt toezicht en handhaving plaats op incidentele basis en op basis van
meldingen of klachten. Diverse sancties zijn mogelijk (aanzeggen van bestuursdwang
of opleggen van een last onder dwangsom), met als uiterste het afbreken, verwijderen van
het bouwwerk, markavan, verkoopwagen of uitstalling door of in opdracht van de Gemeente
Purmerend. Handhaving op basis van bovenstaande past binnen de beschikbare capaciteit.
Het team Handhaving (van de afdeling VTH) is belast met toezicht, controle en handhaving.
Tevens is het mogelijk om door een opsporingsambtenaar van de politie een proces-verbaal
te laten opmaken.
De uitvoering van de vergunningverlening ligt bij het team Vergunningen van de afdeling
VTH. Er dient afstemming tussen deze partijen plaats te vinden.

2.2 Financieel kader
De opbrengst voor de standplaatsen voor de gemeente bestaat enerzijds uit de
precario en anderzijds uit de leges.

Leges
De leges die de gemeente ontvangt zouden kostendekkend moeten zijn voor de
vergunningverlening en voor de eerste uur van het toezicht op de uitvoering van de
vergunning.
De leges betreffen anno 2012 € 162,35 per vergunning. Hiervoor kan de gemeente
kostendekkend werken.

Precario
Naast legeskosten wordt precario geheven voor het gebruik van de buitenruimte. De
verrekening vindt plaats via het aantal m2 dat in gebruik wordt genomen vermenigvuldigd
met het aantal dagen. De verrekening is verschillend per dag/maand/kwartaal/halfjaar of
jaarlijks.
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Bijlage 1
Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003
Artikel 13 Voorwerpen of stoffen op, in, boven of over de weg
 3c. de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht
worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden
verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in
elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn
en de weg daarvan gereinigd is;
Artikel 93 Standplaatsen; uitstallingen op de weg












1. Het is verboden zonder vergunning van het college op of aan de weg of aan
een openbaar water dan wel op een andere - al dan niet met enige beperking voor publiek toegankelijke plaats:
o a. met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een
standplaats in te nemen of te hebben teneinde in de uitoefening van de
handel zaken te koop aan te bieden dan wel diensten aan te bieden;
o b. anderszins zaken uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te
koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek.
2. Het in het eerste lid, onder b, gestelde verbod geldt niet ten aanzien van het
uitgestald hebben van gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten of
gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet.
3. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten of
gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de
Grondwet uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te
verkopen of te verstrekken aan het publiek, indien deze stukken door hun
omvang, vormgeving of constructie schade toebrengen aan de weg, gevaar
opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig
gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer
en onderhoud van de weg.
4. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
o a. in het belang van de openbare orde of -veiligheid;
o b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
o c. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de
omgeving;
o d. in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;
o e. wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of
in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het
verlenen van de vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de
consument ter plaatse in gevaar komt;
o f. vanwege de grootte of het uiterlijk aanzien van het middel.
5. Het college houdt de beslissing op een aanvraag voor een
standplaatsvergunning aan, indien de aanvraag tevens een Wetmilieubeheerplichtige activiteit betreft en indien geen toepassing kan worden
gegeven aan het vierde lid, tot de dag waarop de beslissing over de Wet
milieubeheervergunningaanvraag is genomen.
6. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet
milieubeheer, de Woningwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, het
Provinciaal wegenreglement, de Marktverordening Purmerend 1997 of de
artikelen 94 of 112 van toepassing zijn.
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Bijlage 2
Juridisch kader
Naast de APV kunnen ook een of meerdere van de volgende regelingen of wetten van
toepassing zijn op de standplaatshouder:

7



Privaatrechtelijke regelingen
Indien de gemeente eigenaar van de grond is kan zij een vergoeding voor het gebruik
van de grond bedingen. Dit gebeurt in de Gemeente Purmerend door middel van een
precario.



Grondwet
Artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) brengt met zich mee, dat voor
het aanbieden van gedrukte stukken geen vergunning kan worden geëist. Als dit
echter gebeurt vanaf een standplaats, is voor het innemen van de standplaats wel
een vergunning vereist.



Vestigingswet bedrijven
Voor enkele branches is het verplicht te beschikken over een diploma Vaktechniek
en/of Bedrijfstechniek. Dit geldt onder meer voor het slagersbedrijf, het
bakkersbedrijf, het poeliersbedrijf en het visverwerkingsbedrijf. Het beschikken over
een standplaatsvergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om aan
de eisen van deze wet te voldoen. Controle door de Fiscale OpsporingsdienstEconomische Controle Dienst (FIOD/ECD).



Bestemmingsplan
De standplaatsen dienen getoetst te worden aan het bestemmingsplan. De Raad van
State heeft in eerdere vergelijkbare zaken uitspraak gedaan. Standplaatsen vallen
onder ambulante handel en kan niet onder straatmeubilair worden geschaard.



Warenwet
De Warenwet stelt regels met betrekking tot de hoedanigheid en aanduiding van
waren. Daarnaast stelt de wet eisen aan de hygiëne en degelijkheid van producten.
De Warenwet geldt ook voor het drijven van handel vanaf een standplaats, maar
omdat dit type handel enkele specifieke kenmerken heeft is er per 1 september 2004
de Hygiënecode Ambulante Handel Eet- en Drinkwaren 7 uitgebracht. De Voedsel en
Warenautoriteit ziet toe op de naleving van deze wet.



Winkeltijdenwet
De bepalingen uit de winkeltijdenwet gelden ook voor standplaatsen (art. 2, lid 2
Winkeltijdenwet).



Wet Milieubeheer
In de Wet Milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die
hinder of overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden
ook voor standplaatshouders. Vooral aan mobiele verkoopinrichtingen van vis en
snacks worden milieueisen gesteld. Deze eisen betreffen in hoofdzaak de gevolgen
van het bakken. Het gaat dan om zaken als vetafscheiding van het afvalwater en
voorkomen van stankoverlast. Dit wordt van geval tot geval beoordeeld, afhankelijk
van de situatie ter plaatse.

Opgesteld door de afdeling Markt-, Straat- en Rivierhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
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De standplaatshouder kan verplicht worden gesteld zelf voldoende maatregelen te
nemen om zwerfvuil rond de standplaats te voorkomen. Deze regels worden in de
door de gemeente te verlenen vergunning opgenomen.


Wet op de Ruimtelijke ordening
Omdat een standplaats een mobiel karakter heeft, zal geen definitieve planologische
reservering plaatsvinden.



Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Op grond van artikel 2, lid 1 van de WABO is het verboden te bouwen zonder
vergunning van Burgemeester en wethouders. Een standplaatshouder met een
mobiele wagen die elke avond zijn standplaats ontruimt, heeft geen bouwvergunning
nodig. Een bouwvergunning dient te worden getoetst aan het bestemmingsplan,
volgens welke detailhandel op de betreffende locatie wordt toegestaan. In een
dergelijk geval is sprake van sedentaire detailhandel, treedt de APV terug en er is
geen standplaatsvergunning nodig.
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Bijlage 3
Standplaatsen die in de beleidsnota van 2008 niet genoemd zijn, maar nu zijn toegevoegd
zijn:
1. Abel Tasmanplein: deze vaste standplaats is gesitueerd nabij het parkeerterrein en
NS station Weidevenne;
2. Wormerplein: deze vaste standplaats is gesitueerd tegen over de winkels nabij de
parkeervoorzieningen;
3. Wormerplein: deze seizoenstandplaats is gesitueerd nabij de winkels aan de zijde
van de van Balenstraat;
4. John. F. Kennedyplein: deze vaste standplaats is gesitueerd achter de supermarkt bij
de entree van het parkeerterrein.

Zaken die gewijzigd of nieuw zijn in het standplaatsenbeleid:





De vergunning verandert van locatie naar standplaatslocatie gekoppeld aan dagen;
De vergunningsperiode voor een standplaats is gewijzigd van jaarlijks naar 5 jaarlijks;
De vergunninghouder dient zoveel mogelijk aanwezig te zijn, maar het mag ook een
ingeschreven, voldoende gekwalificeerde medewerker zijn;
Seizoenstandplaatsen hoeven niet dagelijks na sluiting ontruimd te worden.
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Bijlage 4
Vergunningsvoorschriften
Aan een standplaatsvergunning worden voorwaarden verbonden. De voorwaarden dienen
om de openbare orde, het milieu en de veiligheid te beschermen. Naast de locatie, tijdsduur,
branche en maximale afmetingen worden in ieder geval de volgende voorwaarden in de
vergunning opgenomen:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

De vergunninghouder
De standplaatsvergunning is persoonsgebonden. De natuurlijk persoon mag de
standplaats niet onderverhuren. De vergunninghouder dient zoveel mogelijk van de
tijd persoonlijk gebruik te maken van deze vergunning of een geregistreerd en
ingeschreven voldoende gekwalificeerde medewerker;
In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van
het bij punt 1 bepaalde;
De vergunninghouder moet zich kunnen legitimeren door middel van een door een
officiële instantie afgegeven paspoort of identiteitsbewijs. Hij/zij moet dit bewijs, de
vergunning en het bewijs van inschrijving bij het Centraal Registratiekantoor op
eerste aanvraag aan de politie en/of aan een door of namens Burgemeester en
wethouders aangewezen ambtenaar tonen;
De vergunninghouder dient voldoende verzekerd te zijn tegen vorderingen tot
schadevergoeding waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting krachtens
wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan de
gemeente en aan derden toegebrachte schade;
De vergunninghouder dient zich te houden aan de beleidsregels uit deze nota en aan
de regels uit de relevante wetgeving;
De vergunninghouder dient een meldingsformulier in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) ingevuld naar de
afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Purmerend te
sturen.

Verkooptijden en - waren
7) De toegestane verkooptijden zijn overeenkomstig de Winkeltijdenwet;
8) De standplaatslocatie mag niet eerder in gebruik worden genomen dan een uur
voordat met de verkoop mag worden begonnen en moet zijn ontruimd binnen een uur
nadat de verkoop moet zijn beëindigd;
9) Het bepaalde van ontruiming bij punt 8 is niet van toepassing op
seizoensstandplaatsen;
10) Er mogen geen goederen verkocht of verstrekt worden dan waarvoor en op welke
dagen, de vergunning is afgegeven.
Innemen van de standplaats
11) Voorafgaand aan het innemen van de standplaats dient u contact op te nemen met
de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Purmerend
(tel: 0299- 452 800);
12) Indien de verkoopplaats door geparkeerde voertuigen of obstakels niet vrij is, dient de
vergunninghouder voor een oplossing zorg te dragen. Vergunningverlener is niet
aansprakelijk voor inkomstenderving dan wel te maken kosten tengevolge van het
niet vrij zijn van een standplaats;
13) Wanneer er op de standplaatslocatie geen water- en elektriciteitsaansluiting
aanwezig is, dient de vergunninghouder hiervoor zelf zorg te dragen. De locatie dient
in overleg en goedkeuring van de gemeente plaats te vinden. Het gebruik van
geluidsinstallaties en het leggen van onafgedekte stroomkabels is niet toegestaan;
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14) Aan beide zijden van de standplaats moet een afvalbak aanwezig zijn. Deze
afvalbakken dienen tijdig door de vergunninghouder geleegd te worden;
15) De vergunninghouder mag maximaal 2 staantafels plaatsen bij zijn standplaats, mits
de doorgang bereikbaar blijft en de veiligheid niet in het gevaar komt.
Het plaatsen van een terras of een tafel met stoel(en) is niet toegestaan;
16) Het storten van (bedrijfs)afval in de riolering of aanwezige gemeentelijke afvalbakken
is verboden;
17) Gedurende de openingstijden moet de omgeving van de standplaats een schoon en
ordelijk aanzien hebben. Dagelijks na afloop van de verkoopactiviteiten moet de
standplaats en de directe omgeving (binnen een straal van 25 meter) vrij zijn van
afval dat van de standplaats en de daar gekochte waren afkomstig is;
18) Aanwijzingen en/of bevelen van de politie en/of daartoe aangewezen ambtenaren
door of namens de gemeente Purmerend dienen direct te worden opgevolgd.
Intrekking of wijziging
19) De vergunning kan worden ingetrokken indien:
 De vergunninghouder overlijdt;
 Niet langer wordt voldaan aan de voor de vergunninghouder geldende eisen;
 De vergunninghouder of medewerker het in deze nota of in de
vergunningvoorschriften bepaalde overtreedt;
 De vergunninghouder of medewerker zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;
 De vergunninghouder of medewerker langer dan een maand geen gebruik maakt van
de vergunning;
 Gewijzigde situaties in de omgeving dit vereisen;
20) De vergunning kan worden gewijzigd en/of overgedragen worden aan:
 Een natuurlijk persoon in de eerste of tweede graad;
 Een medewerker die aantoonbaar 3 jaar in loondienst is;
21) Het innemen van de standplaats is niet mogelijk op door de gemeente, onder h,
artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 1.4 van de Marktverordening Purmerend
ingestelde marktdagen;
22) Tijdens de uitvoering van civieltechnische werken, evenementen met vergunning of
een vergelijkbare reden waarom de standplaats tijdelijk niet kan worden ingenomen,
krijgt vergunninghouder zo mogelijk een alternatieve locatie toegewezen en is hij
verplicht deze te accepteren. De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele schade die hieruit voortvloeit.
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Bijlage 5
In deze bijlage de kaartjes waarop de standplaatslocaties staan weergegeven:
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