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Onderwerp
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (APV)
1. het maken, veranderen van een uitweg;
2. kouderegeling;
3. evenementen;
4. standplaatsen.

Voorstel

I.

De APV te wijzigen op de volgende onderdelen:

II.

Aan de APV de volgende artikelen toe te voegen:
artikel 5:t7,5:18,5:18a, 5:19 en 5:20 inzake standplaatsen (nieuw)
De APV de standplaatsenverordening, vastgesteld d.d. 14 juli 2010, in te trekken

III.

1. artikel 2:12 uitweg;
2. aftikel 2:65b kouderegeling (nieuw);
3. aftikel 2:25 evenementenvergunning;
4. artikel 2:10, zesde lid sub d;

e.e.a. conform het bij dit voorstel behorende concept-raadsbesluit.

Inleiding
1. Uitweo
Op dit moment bepaalt de APV in aftikel

2:I2 dat voor het maken of veranderen van een
uitweg (uitrit, inrit) een melding gedaan moet worden.
Zo'n melding wordt nu behandeld door de afdeling Openbaar Gebied (OG). Voor die
vakafdeling is in het verleden gekozen, omdat uitwegen behoren tot het vakgebied
weginfrastructuur van die afdeling.
In het kader van het "lean en mean" maken van procedures is er nu voor gekozen om de
behandelingsprocedure voor uitwegen onder te brengen bij de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH). VTH verzorgt in de regel tal van procedures met
betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Mede met het oog op de overgang naar VTH is het klantvriendelijker, effectiever en
efficiënter, wanneer de huidige melding uitweg wordt gewijzigd in een aanvraag om
omgevingsvergunning vooreen uitweg. De afdeling OG is en blijft daarbij vanuit hun
vakgebied adviseur.
Voor de wijziging in procedure is een wijziging van de APV nodig.
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2. Koudereoelino
Op dit moment bestaat er geen adequate algemene regeling, op grond waarvan het voor
mensen verboden is om bij winterse omstandigheden de nacht buiten door te brengen en
eventueel gedwongen kunnen worden om de nacht binnenshuis door te brengen.
In het verleden is voor daklozen in voorkomende gevallen van extreme, nachtelijke kou
incidenteel gebruik gemaakt van een noodbevoegdheid van de burgemeester. Dat is
eigenlijk geen goede basis. Noodbevoegdheden worden ingezet voor bijzondere en
incidentele omstandigheden. Winterse omstandigheden, waaronder extreme koude in de
nacht, kunnen elke winter herhaaldelijk aan de orde zijn. Daarvoor moet dan ook een
algemene regeling gelden, die van toepassing is telkens wanneer bepaalde winterse
omstandigheden met extreme koude aan de orde zijn.
De voorgestelde nieuwe bepaling in de APV luidt als volgt:

Artikel 2:65b Kouderegeling

gevoelstenrperatuurvan -10 oC of koudertussen 21,00 uur
en 07.00 uur op te lrouden in de buitenluclrt met het kennelijke doel een aanzienlijk deel
van de nacht in de buitenlucht door te brengen.
HeL is verboden zich trij een

3, Evenementen

Voor bouwwerken gelden ersinds l april 2012 landelijk uniforme regels voor
brandveiligheid. Die staan in het Bouwbesluit.
Voor de brandveiligheid van "overige plaatsen" (niet-bouwwerken) werd eveneens
gestreefd naar landelijk uniforme regels. Als gevolg daarvan geldt per l januari 2018 het
Besluit brandveilig gebruik en basislrulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Bij overige
plaatsen kan onder meer gedacht worden aan tenten op evenemententerreinen, tribunes
en varende objecten, campings en jachthavens.
Op grond van het Bbgbop moet ereen gebruiksmelding brandveiligheid ingediend worden
wanneer het besluit van toepassing is. Dat moet gedaan worden met een door het
bevoegd gezag beschikbaar gesteld meldingsformulier, waarvan het model is vastgesteld
bij ministeriële regeling.
Bij vergunningplichtige en bij meldingplichtige evenementen verdient het aanbeveling om
de gegevens die moeten worden aangereikt bij de gebruiksmelding brandveiligheid tegelijk
bij de aanvraag om evenementenvergunning respectievelijk de melding te eisen. Dan kan
ook alles betreffende een evenement tegelijk beoordeeld worden. Dat moet in de APV
geregeld worden. Vandaar dit voorstel. Zolang dat niet het geval is zal naast de aanvraag
om evenementenvergunning of de meldrng van het evenement een afzonderlijke
gebruiksmelding brandveiligheid moeten worden ingediend.

4. Standplaatsen en intrekken Standolaatsenverordening
Middels de raadsinformatiebrief van 28 september 2017 is uw raad geïnformeerd over de
uitspraak van de Voorzieningenrechter van 15 september 2OL7 over de door het college
toegekende vergunningen voor de standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen voor
het seizoen oktober 2Ot7 t/mjanuari 2018. In die brief is aangegeven dat het college op
korte termijn de inhoud en toepasbaarheid van de Standplaatsenverordening en het
Standplaatsenreglement evalueert en uw raad over de uitkomst informeert. In de
vergaderirrg varr de Raadscurrulrissie INW-BV v¿rt 16 januari 2018 is nè eetl vraag
daarover eveneens toegezegd dat we op korte termijn over de standplaatsen voor
oliebollen bij uw raad terugkomen. Door een derde belanghebbende zijn inmiddels
beroepszaken aangespannen. Zowel tegen de hiervoor genoemde uitspraak van de
Voorzieningenrechter als ook tegen de op basis van die uitspraak door ons college
genomen beslissing op bezwaar. Deze beroepszaken zijn thans in behandeling bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarvoor op 29 augustus a.s. de
rechtszitting plaatsvindt.
Met het oog op het aanstaande seizoen is het wenselijk om, vooruitlopend op
bovenstaande beroepszaken, over praktische regelgeving te beschikken ten behoeve van
het vergunnen van standplaatsen. Alvorens tot de voorgestelde wijziging is gekomen, is
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onderzocht hoe andere gemeenten (o.a. Venlo, Roermond, Eindhoven, Rotterdam, Breda)
hun regelgeving met betrekking tot standplaatsen hebben georganiseerd. Daaru¡t blijkt
nadrukkelijk dat zij, in tegenstelling tot hetgeen in Weert thans het geval is, niet
beschikken over een aparte verordening voor standplaatsen. Regelgeving ten behoeve van
standplaatsen is bij hun opgenomen in afdeling 4 van Hoofdstuk 5 "Andere onderwerpen
betreffende de huishouding van de gemeente" van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). Daarbij valt op dat de tekstuele omvang van de bepalingen met betrekking tot
standplaatsen bij die gemeenten veel kleiner is dan de tekstuele omvang in de
Standplaatsenverordening van de gemeente Weert. Uit oogpunt van deregulering (lees:
minder regels, meer dienstverlening) alsmede integrale regelgeving (regels van verwante
onderwerpen zoveel mogelijk bij elkaar zetten in één wettelijke regelgeving) valt niet in te
zien wat de toegevoegde waarde voor Weert is van een afzonderlijke
Standplaatsenverordening op raadsniveau die rijkelijk is gevuld met bepalingen die net zo
goed, of soms nog beter, passen in door het college vast te stellen nadere regels of
beleidsregels. Het, voor zover mogelijk, beperken van regelgeving op raadsniveau, maar
daarentegen, indien nodig, voorzien in regelgeving op collegeniveau komt bovendien de
flexibiliteit in de gemeentelijke dienstverlening ten goede en beperkt overigens situaties
waarbij het college in strijd handelt met door de raad vastgestelde verordeningen. Ter
voorkoming van dit laatste is in het (nieuwe) voorgestelde artikel 5:1Ba van de APV ten
aanzien van standplaatsvergunningen voor consumptie-ijs en oliebollen voorzien in een
aanvullende weigeringsgrond: het niet zijn van de hoogste inschrijver.
Uitgaande van de wens om, net als vorige jaren, standplaatsen voor de verkoop van
consumptie-ijs en oliebollen te vergunnen op basis van het principe van "hoogste
inschrijver" is het noodzakelijk om bij verordening (APV) in deze systematiek te voorzien.
Zo kan aan degene(n) die geen hoogste inschrijver(s) islzijn op een juridisch correcte
wijze een vergunning worden geweigerd.

Beoogd effect/doel
1. Uitweo
Het doel is om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren.
Veelal is (nu) een melding uitweg benodigd bij een andere activiteit. Denk bijvoorbeeld
aan het (ver)bouwen van een pand of het kappen van een boom. Burgers en bedrijven
moeten hiervoor nu twee verschillende procedures doorlopen. Een voorde uitweg en een
voor de omgevingsvergunning voor de andere activiteit (bouwen, kappen). Door de
melding uitweg te integreren in de omgevingsvergunning heeft men voortaan te maken
met één loket (afdeling VTH), één (digitaal) aanvraagformulier, één aanspreekpunt
(casemanager), één uniforme procedure en één procedure voor bezwaar en beroep. Die
integratie in de omgevingsvergunning wordt bereikt door in de APV te bepalen dat voor de
uitweg een vergunning nodig is. Op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) is bij die vergunning dan sprake van een omgevingsvergunning
(eventueel voor meerdere activiteiten).

2. Kouderegelino
Met het voorgestelde artikel willen we voorkomen dat bij extreme kou mensen de nacht in
de buitenlucht doorbrengen.

3. Evenementen
Het doel van de voorgestelde wijziging van de APV is om voor evenementen op een
efficiënte en klantvriendelijke wijze te voldoen aan het Bbgbop via een vorm van integratie
van de aanvraag om vergunning en de gebruiksmelding brandveiligheid.
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4. Standplaatsen en intrekken Standplaatsenverordening
1. Voorzien in praktische regelgeving;
2. Bijdragen aan principe van deregulering en integrale regelgeving;
3. Bevorderen flexibiliteit gemeentelijke dienstverlening;
4. Beperken situaties waarbij college in strijd handelt met verordeningen

Argumenten
1. Uitweo
Het integreren van de uitweg in de omgevingsvergunning heeft de volgende voordelen:
. Minder administratieve lasten voor de aanvrager indien men naast een uitweg
bijvoorbeeld ook wil bouwen of kappen, doordat dit alles met één aanvraag
geregeld kan worden.
r Aanvrager heeft te maken met één casemanager, doorloopt één uniforme
procedure, krijgt één beschikking voor alle activiteiten en één gespecificeerde

.
.
.

factu

u

r.

De casemänager heeft een totaaloverzicht over wat er allemaal plaatsvindt op een
perceel en kan op basis daarvan een betere integrale afweging maken.
De bestemmingsplantoets hoeft slechts één maal uitgevoerd te worden.
De overgang van een procedure, waarbij een uitweg gemeld wordt, naareen
procedure, waarbij een omgevingsvergunning voor een uitweg aangcvraagd
wordt, lijkt, in het bijzonder voor de gevallen waarin alleen maar een uitweg aan
de orde is, een verzwaring van de procedure. Dat is echter niet het geval. Het

huidige meldingsformulier voor een uitweg en het aanvraagformulier voor een
omgevingsvergunning voor een uitweg komen wat betreft de in te vullen vragen
en aan te geven informatie in grote lijnen met elkaar overeen. Bij de
aanvraagprocedures voor alleen een uitweg is er voordeel als gevolg van het
bestaan van één vaste en vereenvoudigde procedure.

Kortom: het integreren van de uitweg in de omgevingsvergunning is klantvriendelijker,
effectiever én efficiënter.
De uiterlijke afhandelingstermijn voor de huidige melding is acht weken. Deze termijn is
gelijk aan de termijn voor de afdoening van een aanvraag om een omgevingsvergunning

2. Kouderegelinq
Via de handhaving van de nieuwe kouderegeling kan worden voorkomen dat mensen in
winterse kou in de buitenlucht de nacht doorbrengen en er daardoor ongelukken
gebeuren, in het ergste geval komen te overlijden.

3. Evenementen
Enerzijds wordt hiermee voldaan aan een wettelijke verplichting. Anderzijds worden via de
integratie van de aanvraag om vergunning en de gebruiksmelding brandveiligheid die
zaken tegelijkertijd bij elkaar gebracht, welke voor de algehele beoordeling van een
evenement nodig zijn. In het kader van dienstverlening is dit klantvriendelijker.
4. Standolaatsen en intrekken Standplaatsenverordeninq
Gebleken is dat de huidige Standplaatsenverordening en het hutdtge
Standplaatsenreglement in onderlinge samenhang bezien in de praktijk niet uitvoerbaar is.

Kanttekeningen en risico's
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1. Uitweg
Er zijn geen risico's. veel gemeenten hebben de uitweg in de omgevingsvergunning
geïntegreerd.

2. Kouderegeling
Niet van toepassing
3. Evenementen
Het Bbgbop is een nieuwe wettelijke regeling (AMvB). Er staan onder meer technische
brandveiligheidsbepalingen in. Het is voorstelbaar dat de gemiddelde indiener van een
gebruiksmelding brandveiligheid de regeling niet helemaal begrijpt en daardoor te veel
moeite heeft om zo'n gebruiksmelding brandveiligheid goed te melden en/of, nog
belangrijker, op een juiste wijze te voldoen aan de regels van het Bbgbop. Dat kan ook
gelden voor de ontvanger van zo'n melding en dus voor de behandelaar van de aanvraag
om evenementenvergunning. Daarom is en blijft advisering door de Brandweer
noodzakelijk bij deze gebruiksmeldingen brandveiligheid, op de wijze zoals gebruikelijk
was voor de invoering van het Bbgbop.
Het Bbgbop en de voorgestelde wijziging van de APV heeft overigens ook nog gevolgen
voor de Brandbeveiligingsverordening. Daarover komt op een later tijdstip een voorstel
aan uw raad.

4. Standplaatsen en Standplaatsenverordening
Indien uw raad besluit tot intrekking van de Standplaatsenverordening en het invoegen
van de artikelen 5:r7,5:18, 5:18a, 5:19 en 5:20 inzake standplaatsen in de ApV, zal het
Standplaatsenreglement door het college op onderdelen nog worden aangepast om met
elkaar in overeenstemming te brengen. Bovendien is het uit oogpunt van schaarste
noodzakelijk het Standplaatsenreglement op onderdelen aan te passen. Er zijn thans
namelijk meer (potentiële) standplaatshouders voor de verkoop van consumptie-ijs en
oliebollen dan dat er aan standplaatsen hiervoor zijn aangewezen.
Financiële gevolgen
1. Uitweg
Niet van toepassing

2. Kouderegeling
Ten opzichte van de situatie in het verleden zal er bij de nieuwe kouderegeling geen
sprake zijn van financiële gevolgen.

3. Evenementen
Niet van toepassing

4. Standplaatsen en intrekken Standplaatsenverordening
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
1. Uitweg
Het proces van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een uitweg gaat worden
uitgevoerd door de afdeling VTH. De afdeling OG bl¡jft inhoudelijk adviseren over de
aanvragen betreffende een uitweg.
De afdeling VTH stuurt alle aanvragers van een omgevingsvergunning na afloop van de
procedure per mail een korte enquête over hoe men de dienstverlening heeft ervaren. Op
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die manier wordt de tevredenheid over de dienstverlening continu gemonitord en wordt
zichtbaar waar verl¡eteritrgen trtogelijk zijn.

2. Kouderegeling
De daklozenopvanq is op nachten van extreme koude gratis toegankelijk. Dit geldt voor de
hele regio Noord- en Miclden-Limburg, ook als niet in elke gemeente een
gevoelstemperatuur van -10 graden of kouder wordt verwacht. Dit is zo afgesproken om
te voorkomen dat daklozen zich gaan verplaatsen naar die locatie die gratis toegankelijk is
en om daklozen met een sanctie voor locatie A toch op te kunnen vangen bij extreme
koude in locatie B. Deze werkwijze is regionaal afgestemd met alle gemeenten in Noorden Midden-Limburg. De kosten van opvang bij extreme koude worden gedragen doorde
gemeente Venlo, als onderdeel van de regionale kosten van daklozenopvang'
In Weert richten de samenwerkende partners, die de daklozenopvang verzorgen, een
locatie in voor de opvang bij extreme koude. De politie is bekend met deze locatie en
verwlJst actief. De Officier van Dienst Bevolkirrgszorg van de genreente Venlo monitot de
weersvoorspellingen en infr.¡rrneert de burgeu.ìeester van Venlo in zijn rol als voorzitter van
de Veiligheidsregio wanneer er ergens binnen het gebied van de Veiligheidsregio een
gevoelstemperatuur van -10 graden wordt verwacht. De burgemeester van Venlo in zijtr
rol als voorzitter van de Veiligheidsregio geeft vervolgens het signaal aan de politie, de
basisteams (RBT's) van onze regio, ten behoeve van de toepasselijkheid en de handhaving
van het betreffende artikel over de kouderegeling in de APV.

3. Evenementen
De uitvoering van de bepalingen in de APV over evenementen wordt gedaan door het
Team Vergunningen van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarbij
zal advisering door de Brandweer over de toepassing van het Bbgbop noodzakelijk blijven,

gelet op de aard en specialiteit van de regelgeving.

4. Standplaatsen en intrekken Standplaatsenverordeninq
Vergunningen voor standplaatsen zullen voortaan worden verleend op basis van de
desbetreffende APV-bepalingen en hetgeen hierover is bepaald in door het college
vastgestelde nadere regels en beleidsregels.
Com mu

n

icatie/ participatie

1. Uitweg
Op de gemeentelijke website wordt de tekst over de uitweg aangepast aan de nieuwe
werkwijze.

2. Kouderegelinq
Het voorgestelde nieuwe artikel over de kouderegeling in de APV is tot stand gekomen in
onderling overleg tussen de verschillende gemeenten binnen de regio. Dit met als doel om
binnen de regio een uniforme kouderegeling te kunnen toepassen.
Wanneer winterse omstandigheden met extreme kou verwacht worden zal er tijdig van te
voren meer bekendheld aan de nieuwe regelirrg gegeven gaarr worden via de ter
beschikking staande informatiekanalen.
3. Evenementen
Via de beschikbare informatiekanalen zullen belanghebbende organisatoren van
evenementen geïnformeerd worden over het Bbgbop en de gebruiksmelding
brandveiligh eid.

4. Standolaatsen en intrekken Standolaatsenverordenino
De bekende (potentiële) standplaatshouders voor consumptie-ijs en oliebollen zullen na de
raadsbehandeling actief worden geïnformeerd. Verder zal de aangepaste APV-tekst op de
daarvoor aangewezen publicatiekanalen worden gepubliceerd.

Pagi
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Advies raadscommissie
1. Uitweg

2. Kouderegeling
3. Evenementen
4. Standplaatsen en intrekken Standolaatsenverordening

Bijlagen
1. Uitweg

2. Kouderegelino
3. Evenementen
4. Standplaatsen en intrekken Standolaatsenverordeninq
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
Bu

emeester en wethouders van

secretaris,

de burqemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 20fB;

gelet op het bepaalde in aftikel 149 van de Gemeentewet;
gezien het advies van de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners,

besluit

t.

Het huidige artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Weert te vervangen door het nieuwe atikel 2:12, luidende:

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg
1,. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd

2.

3.

II.

gezag:

a. een uitweg te maken naar de weg;
b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:B van deze verordening kan een
vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare
parkeerplaats;
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt
aangetast;
d. er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een
andere uitweg wordt ontsloten, tenzij die extra uitweg strikt
noodzakelijk is, hetgeen bij de aanvraag om omgevingsvergunning
aangegeven moet worden; of
e. de waterhuishouding daardoor wordt aangetast.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzren door de Wet beheer rijkswaterstâatswerken, de
Waterschapskeur of de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Een nieuwe bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weeft op

te nemen, luidende:

Artikel 2:65b Kouderegeling
Het is verboden zich bij een gevoelstemperatuur van

-10

oC of kouder tussen

21.00 uur en 07.00 uur op te houden in de buitenlucht met het kennelijke doel
een aanzienlijk deel van de nacht in de buitenlucht door te brengen.

III. Artikel 2:25 Evenementenvergunning van de Algemene

Plaatselijke Verordening

gemeente Weert als volgt te wijzigen:

1. In lid 2, aanhef, onder i komt "GHOR, Brandweer en" te vervallen;
2. Als lid 3 opnemen:
3. Bij de indiening van een aanvraag om een vergunning voor een evenement,
zoals bedoeld in lid 1, en bij de indiening van een meldingsformulier, zoals
genoemd in lid 2, aanhef, onder h, bij een evenement met meer dan 150 personen
tegelijk aanwezig, worden de gegevens, vermeld in artikel 2.3. Indieningsvereisten
gebruiksmelding van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige
plaatsen, aangeleverd via het daaftoe beschikbaar gestelde formulier;

3. Als lid 4 opnemen:
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:B Weigeringsgronden kan de
vergunning, zoals bedoeld in lid 1, worden geweigerd wegens strijdigheid met het
Besluit brandveilig gebru ik en basishulpverlening overige plaatsen;

4. Als lid 5 opnemen:
5. De burgemeester kan naar aanleiding van een melding, zoals bedoeld in lid 2,
aanhef, onder h, nadere voorwaarden verbinden aan het te houden evenement in
het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de
bescherming van het milieu en de brandveiligheid;
5. Als lid 6 opnemen:
6. De burgemeester kan naar aanleiding van een melding, zoals bedoeld in lid 2,
aanheÇ onder h, besluiten een evenement te verbieden, indien er aanleiding is te
vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid, de bescherming van het milieu en de brandveiligheid in gevaar
komt.

6. Het huidige lid 3 wordt vernummerd naar lid 7
IV. De volgende afdeling en bijbehorende artikelen aan de APV toe te voegen
Afdel i ng 4 Stand plaatsen
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Artikel 5:17 Begripsbepaling
1. In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: een plaats op of aan de weg
of aan een openbaar water dan wel op een andere - al dan niet met enige
beperking - voor het
publicl< tocganlcelijl<e en in de open lucht gelegen plaats, teneinde vanuit een
verplaatsbare verkoopinrichting goederen en/of diensten te koop aan te bieden of
te leveren.
2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder
h, van de Gemeentewet;
b. plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van deze verordening;
c. plaatsen op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22van deze verordening of;
d. een uitstalling, waaronder wordt verstaan: de direct voor en ten behoeve van
ccn zakenpand op of boven de weg uitgestalde voorwerpen.
3. In deze afdeling wordt verstaan onder inschrijver: degene die op de bij of
krachtens deze verordening voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt een
standplaats in te nemen en daarvoor tevens een bedrag heeft geboden.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
1. Het is verboden zonder vergunning van het college of in afwijking daarvan
standplaats in te nemen of te hebben.

een

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van deee verordening kan de
vergunning worden geweigerd, gewijzigd of ingetrokken:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de vrijheid van het wegverkeer of de verkeersveiligheid;
c. in het belang van de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse;
d. wanneer ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
e. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan eisen van redelijke welstand;
f. indien 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;
g. wanneer de vergunninghouder het bepaalde bij of krachtens deze verordening
oveftreedt;
h. wanneer de vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;
i. indien de vergunninghouder niet dan wel niet tijdig het voor de standplaats
verschuldigde geld voldoet.
3. Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze
afdeling.

4. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze
verordening verleende vergunning, ter bescherming van de belangen in verband
waarmee de vergunning is vereist.
5. Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.

Artikel 5:18a Standplaatsvergunning voor consumptie-ijs en oliebollen en
bijzondere weigeringsgronden
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1. Een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen wordt op
basis van een door het college vastgestelde inschrijfprocedure enkel verleend aan
degene die in zijn inschrijving het hoogste bedrag heeft geboden voor die
standplaats.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5:18, tweede lid, van deze verordening
kan de vergunning voor een standplaats voor consumptie-ijs en oliebollen worden
geweigerd indien de aanvrager niet tevens de hoogste inschrijver is.

Artikel

5: 19

Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder
vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5 :20 Afbakeningsbepalingen
1. Het verbod van artíkel 5:18, eerste lid, van deze verordening geldt niet voor
zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer
rij kswate rstaatswerken of het Provincia a I weg en reg le m ent.
2. De weigeringsgrond van artikel 5:18, tweede lid, onder e, van deze verordening
geldt niet voor bouwwerken.

V. Te bepalen dat bovengenoemde wijzigingen

toevoegingen in werking treden op de

dag na de bekendmaking;

VI. Artikel 2:10, zesde lid, sub d APV te w'rjzigen in:
"voor standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17 en verder van deze verordening;"

VILDe Standplaatsenverordening, vastgesteld
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juli 2010, in te trekken

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2018

De qriffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

A.A.M.M. Heiimans
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