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Onderwerp

Standplaatsen Berkel centrum

Geachte leden van de gemeenteraad en de commissie
Algemeen Bestuur,
Op 2 augustus jl. hebben wij een besluit genomen over de standplaatsen in het centrum van Berkel en
Rodenrijs. Onderdeel van dit besluit was de toewijzing van de standplaatslocaties via loting. De uitkomst
van deze loting heeft tot beroering geleid in Berkel centrum. Wij begrijpen deze gevoelens en nemen die
buitengewoon serieus. Naar aanleiding van deze signalen heeft het college verkend of er mogelijkheden
zijn om te komen tot een andere verdeling van de standplaatsen (U19.07061). Vorige week heeft de
portefeuillehouder gesprekken gevoerd met de standplaatshouders en de winkeliersvereniging om in
goed overleg samen te verkennen waar beweegruimte zit.
Uitkomst gesprekken
Uit deze gesprekken blijkt opnieuw dat de wensen van de betrokkenen zich moeilijk bij elkaar laten
brengen en op een aantal punten zelfs tegenover elkaar staan. De verschillende betrokkenen hebben
ieder vanuit de eigen beelden, belangen en voorkeuren een wens voor de verdeling van de
standplaatsen. In de gesprekken zijn al deze wensen en voorkeuren door de betrokkenen toegelicht en
we begrijpen die verschillende inzichten. Wij hebben al deze belangen in kaart gebracht en
geconcludeerd dat deze niet verenigbaar zijn binnen de kaders van de wet en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Wij kunnen geen individuele standplaatshouders voortrekken danwel uitsluiten. Uit
de gesprekken van afgelopen week constateren wij dat het niet mogelijk is om tot een andere uitkomst
te komen zonder willekeur toe te passen. Dit betekent dat het college niet tot een andere conclusie kan
komen dan het besluit van 2 augustus overeind te houden.
Open plein
Er is een breed gedragen wens om het open karakter van het plein bij ‘t Vierkantje te realiseren.
Hiertoe heeft de betreffende standplaatshouder een alternatieve locatie voor zijn standplaats
voorgesteld. Samen met de standplaatshouder onderzoeken we de haalbaarheid van deze locatie.
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Intensivering contact
Terugkijkend maken wij op dat de zichtbaarheid van het college in het gelopen proces voor de
ondernemers onvoldoende is geweest. Dit rekenen wij onszelf aan. Wij hebben dit ook in ons overleg
met de winkeliersvereniging afgelopen week met hen gedeeld. De overleggen met onder andere de
winkeliersvereniging worden geïntensiveerd en meer gestructureerd. De portefeuillehouder neemt
daarbij zelf een actieve en nadrukkelijke rol in.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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