Herijking Standplaatsen beleid en verbeteren vergunningsprocedure
Aanleiding/geschiedenis
De aanvragen voor een standplaats in de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden beoordeeld op
basis van de Notitie standplaatsenbeleid gemeente Utrechtse Heuvelrug van december 2010.
Hierop zijn in maart 2014 en februari 2015 wijzigingen aangebracht. Deze notitie is de nader
uitwerking van de artikelen 5:17 t/m 5:20 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Utrechtse Heuvelrug (APV).
Deze notitie voldoet niet omdat:
• Er is geen toewijzingsprocedure; aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van
binnenkomst.
• De vaste locaties zijn ongeschikt
• Er is geen flexibiliteit t.a.v. de vaste locaties
• Er is geen mogelijkheid voor seizoen plekken
• Er is nu geen afstemming met de weekmarkt
• Vergunningen zijn eeuwigdurend
Probleemstelling
Het huidige standplaatsen beleid geeft te weinig kader om een inhoudelijke afweging te maken
op nieuwe aanvragen, om zo te zorgen voor een goede samenhang tussen de winkels en de
standplaatsen.
Doel
Een standplaatsen beleid dat zorgt voor een versterking van de samenhang tussen enerzijds de
winkels en winkelgebieden en anderzijds de standplaatsen.
Resultaat
Daarvoor is aanpassing van de huidige Notitie Standplaatsen nodig. Deze notitie moet bevatten;
een afwegingskader, een overzicht van de verbeterde vaste locaties (met daarbij de flexibiliteit
om daarin te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen) en een aanbod van seizoenplekken.
Het aanpassen van de marktverordening en de regels over venten zijn geen onderdeel van deze
opdracht. Het proces van vergunning verlening zelf is ook geen onderdeel, alleen als dat nodig is,
volgend uit het afwegingskader.
Randvoorwaarden
Inhoud
Recent is de marktverordening vastgesteld. Daarin is branchering opgenomen. Het is wenselijk
aan te sluiten bij die systematiek. De weigeringsgronden (bv branche, frequentie, locatie) moeten
voldoende concreet benoemd worden.
De notitie moet juridisch mogelijk zijn, dus hoe gaan we om met bestaande rechten en op welke
wijze is afweging mogelijk op bv branchering of dagen? En is er een passende ‘mate van
openbaarheid’ met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de
verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria.
De procedure moet toekomst bestendig zijn, de marktmeester gaat in 2018 met pensioen.
Participatief
De notitie komt participatief tot stand. Er is in elk geval een werkgroep met daarin een
afvaardiging namens de standplaatshouders (CVAH), winkeliers, vergunning verleners,
handhavers, marktmeester en de bedrijfscontactfunctionaris.
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Financieel
Het opstellen van de notitie, inclusief bijkomende acties wordt extern uitbesteed. Daarvoor
gelden de hierboven genoemden uitgangspunten en randvoorwaarden. Het schrijven van de
bestuurlijke voorstellen blijft bij de gemeente. Inzet tijdens de raadsvergaderingen is wel
onderdeel van de opdracht.
Budget externe inhuur: €10.000,Deze kosten komen ten laste van het budget uit het Programma Economische Ontwikkeling.
Participatie, besluitvorming en communicatie
Wij werken vanuit een van de drie rollen uitvoerder, regisseur of facilitator. In dit proces zijn wij
regisseur.
Werkgroep/Informanten
De werkgroep zal bestaan uit een afvaardiging vanuit; Ondernemers sociëteit Maarn
Maarsbergen, Vereniging Ondernemersfonds Centrum Doorn, de Centrale Vereniging
Ambulante Handel, vergunningverleners, handhavers, de toezichthouder standplaatsen, de
juridisch adviseur en de bedrijfscontactfunctionaris. De werkgroep is al betrokken bij de
totstandkoming van deze projectopdracht. Gedurende het proces begeleidt de werkgroep de
totstandkoming van de notitie.
Er zal daarvoor met de leden individueel een gesprek plaats vinden om input te verkrijgen voor
het opstellen van het concept, en er zal een gezamenlijke concept bespreking zijn.
Samenleving
Het eind concept van de notitie zal naar de ondernemers verenigingen worden gestuurd. Zij
kunnen daarop reageren.
Planning
Stappen:
Vormen van de werkgroep
Akkoord op de opdracht
Uitvraag extern voor totstandkoming notitie
Gezamenlijk proces totstandkoming notitie
Raadsbesluit

Doorlooptijd
10 maart
17 maart
17 maart
April, mei, jun
september
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