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Onderwerp
Beleidsregels standplaatsen gemeente West Betuwe 2020
Kennisnemen van
De nieuwe vastgestelde beleidsregels voor standplaatsen in de gemeente West Betuwe.
Inleiding
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2020 de beleidsregels standplaatsen
gemeente West Betuwe vastgesteld. Via deze informatienota informeren wij u hierover.
Kernboodschap
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het mogelijk om vergunning te krijgen
voor het innemen van een standplaats. De beleidsregels zijn een aanvulling op de APV en dragen bij
aan een transparante en duidelijke beoordeling van aanvragen. Hierdoor weten ambulante handelaren
waar zij aan toe zijn en welke zaken van belang zijn bij de beoordeling van een aanvraag.
Daarnaast is het voor de medewerkers ook eenvoudiger om een aanvraag te beoordelen.
Het beoogde effect van het nieuwe beleid is een goede wisselwerking tussen de ambulante handel en
de detailhandel, waarbij ze elkaar aanvullen en niet elkaar verstoren. Verder wordt in kernen waar
weinig/geen voorzieningen zijn, beoogd dat de ambulante handel wordt gestimuleerd.
In de beleidsregels is bepaald dat een standplaatsvergunning voor de duur van 18 jaar wordt verleend.
Verder worden de maximale afmetingen van en standplaatslocatie vergroot en wordt de inrichting van
de standplaats overgelaten aan de standplaatshouder indien de beschikbare ruimte op de locatie dit
toelaat. Uiteraard mogen er geen verkeersonveilige situaties ontstaan.
Consequenties
Aanvragen voor standplaatsen worden getoetst aan de APV en aan de beleidsregels.
Financiën
De beleidsregels hebben geen directe financiële gevolgen.
Wel worden op dit moment de effecten van de Precarioverordening voor de standplaatshouders in
beeld gebracht. Indien dat leidt tot een aanpassing van Precarioverordening zal dat met een
raadsvoorstel worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.
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Communicatie
De vastgestelde beleidsregels worden op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. De ondernemers
en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel worden apart benaderd. Er zal ook een

persbericht uitgaan.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

