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Aanleiding
In 2018 is het standplaatsenbeleid Meierijstad vastgesteld. Bij vaststelling door de gemeenteraad
is afgesproken dat dit beleid in de 2e helft van 2019 zou worden geëvalueerd. Tijdens de
evaluatie is een aantal zaken naar voren gekomen, zoals het ontbreken van regelgeving voor
seizoenstandplaatsen. Daarnaast ontbrak het aan duidelijke beleidskaders met betrekking tot de
reguliere -, seizoens-, incidentele- en niet-commerciële standplaatsen voor vergunningverlening.
Kernboodschap
Het standplaatsenbeleid Meierijstad is geactualiseerd op basis van een evaluatie.
Het beleid is op de volgende punten geactualiseerd:
- Het wensbeeld is omgezet naar concrete beleidskaders, het wensbeeld is daarmee vervallen
- Het type solitaire standplaatsen is verduidelijkt, onder andere voor wat betreft
seizoenstandplaatsen
- Dagdelen waarop vergunningen verleend kunnen worden zijn in tijdsblokken gedefinieerd
- Toegankelijkheid en duurzaamheid van standplaatsen zijn opgenomen in het beleid
- Daar waar nodig zijn teksten verduidelijkt of ingekort
- De duur van de vergunningstermijn is aangepast volgens nieuwe Europese regelgeving. We
hebben op basis van een verwachte terugverdientijd, de vergunningsduur aangepast naar 10 jaar
- Er zijn kaders opgenomen met betrekking tot het maximale aantal oliebollenkramen
- In de bijlage zijn middels kaarten de exacte plek van de reguliere standplaatsen toegevoegd
De branchevereniging CVAH heeft het geactualiseerde beleid getoetst. De opmerkingen die
hieruit zijn voortgekomen zijn verwerkt.

Communicatie
De wijzigingen zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en
wethouders. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de actualisatie door deze
raadsinformatiebrief. Bij de uitgifte van nieuwe vergunningen wordt het geactualiseerde
standplaatsenbeleid Meierijstad meegestuurd. Daarnaast communiceren we over het
standplaatsenbeleid via onze eigen website.
Participatie
Bij de totstandkoming van de actualisatie is advies ingewonnen bij de branchevereniging CVAH
en zijn de drie centrummanagers benaderd. Daarnaast zijn alle wijk- en dorpsraden met een
enquête geraadpleegd. De centrummanagementorganisaties worden door ons schriftelijk op de
hoogte gebracht van de geactualiseerde regelgeving.
Duurzaamheid
Bij de actualisatie is aandacht besteed aan het onderdeel duurzaamheid. De komende periode
zetten we in op bewustwording van bepaalde duurzaamheidsaspecten en creëren we
voorzienbaarheid, zodat we bij een volgende actualisatie hier mogelijk nieuwe regelgeving over
kunnen opnemen. Duurzaamheidsaspecten zoals het aanspreken op zwerfafval en het
voorkomen van wegwerp plastic door te kiezen voor duurzame en veilige producten.
Financiën
Er zijn aan dit voorstel geen financiële consequenties verbonden.
Planning
Na positieve besluitvorming wordt er een publicatie geplaatst op overheid.nl en treed het beleid in
werking.
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