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(Publieks)samenvatting
De gemeente Velsen kent verschillende individuele standplaatsen voor ambulante handel verspreid
door de gemeente. Het aantal standplaatsen is weliswaar al jaren vrij stabiel, maar Velsen kent niet
echt een maximumstelsel. Velsen staat dat ook niet voor, maar wil op basis van concrete verzoeken
bezien of een individuele standplaats aanvaardbaar is. Het is voorts de bedoeling om voortaan op
nieuwe individuele standplaatsen geen vaste verkooppunten meer toe te staan en de huidige standplaatsen met een vast verkooppunt in bestemmingsplannen te formaliseren. Aanvragen voor een
standplaats worden getoetst aan criteria die zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “Standplaatsenbeleid
Velsen 2011”, die de raad ter vaststelling wordt aangeboden.
Voorgesteld besluit
De kadernotitie standplaatsenbeleid ambulante handel vast te stellen.
Inleiding
In de gemeente Velsen zijn verschillende individuele standplaatsen voor ambulante handel - niet te
verwarren met standplaatsen op de weekmarkt - verspreid door de gemeente. Op grond van artikel
5:18 van de gewijzigde APV 2009 is het verboden een standplaats in te nemen of te hebben zonder
vergunning van het college. In april 2008 heeft het college de ‘Beleidsregel standplaatsen ambulante
handel 2008’ vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het Reglement standplaatsen van maart
1994. Bij besluit van 22 mei 2008 heeft de raad de Standplaatsenverordening 1994 ingetrokken.
De ‘Beleidsregel standplaatsen ambulante handel Velsen 2008’ is een nadere uitwerking van onze
bevoegdheid om vergunning te verlenen voor standplaatsen en ziet toe op het proces van vergunningverlening, het bijhouden van een register, omvang en inrichting van standplaats en verkoopinrichting
e.d.
Wat nog niet ontwikkeld is, is het beleid inzake standplaatsen als het gaat om bijvoorbeeld het aantal
individuele standplaatsen, wel of geen maximumstelsel, het planologisch formaliseren van de huidige
standplaatsen met vaste verkooppunten, zodat deze niet meer worden gerekend tot het standplaatsenbestand dan wel het afbouwen van standplaatsen met een vaste verkoopinrichting.
Beoogd maatschappelijk resultaat
o Verlevendigen van het straatbeeld.
o Versterking van het aanbod aan de consument, als er producten te koop worden aangeboden
die aanvullend zijn op het reguliere aanbod.
o Bieden van kansen aan (beginnend) ondernemers, eventueel als opstap tot bijvoorbeeld het
beginnen van een winkel in dezelfde of een andere branche..

Kader
o Notitie Ambulante Handel 1999.
o Gewijzigde APV 2009
Argumenten
Standplaatsen verlevendigen het straatbeeld en worden gezien als een versterking van het reguliere
winkelaanbod. Daarnaast biedt het ondernemers kansen om op een betrekkelijk eenvoudige manier,
met lage lasten, handel te drijven. Een standplaatshouder/ ondernemer kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot winkelier.
Wat is de meest geschikte plek voor een standplaats?
De locaties die voor een standplaats het meest in aanmerking komen, zijn de omgeving van winkelcentra en toegangswegen naar toeristische gebieden, zoals bijvoorbeeld de strandboulevard. Het gaat
vooral om gebieden die veel bezoekers trekken. Maar ook in een woonwijk waar een beperkt winkelaanbod is, kan een standplaats goede zaken doen.
Hoeveel standplaatsen kan de gemeente Velsen hebben?
Op dit moment heeft de gemeente Velsen 16 standplaatsvergunningen verstrekt. Er zijn twee mogelijkheden om het aantal standplaatsen vast te stellen:
1. op basis van een ‘maximumstelsel’. De gemeente bepaalt dat er ruimte is voor een maximum
aantal standplaatsen. Dit maximum aantal moet goed worden beargumenteerd. In de praktijk
blijk dit vaak lastig uit te leggen.
2. op basis van ‘vrij ondernemerschap’. Een ondernemer dient bij de gemeente een verzoek in
met een duidelijke omschrijving van het aanbod en de locatie van de standplaats. Op basis
van de vastgestelde criteria wordt beoordeeld of de beoogde standplaatslocatie geschikt is.
Voorgesteld wordt te kiezen voor optie 2. Hiermee krijgt een ondernemer de ruimte om zelf met een
idee te komen. Een nadeel kan zijn dat de gemeente extra belast wordt met vele verzoeken. Deze
extra belasting kan worden beperkt als de toetsingscriteria helder zijn.
Moet er rekening worden gehouden met eventuele concurrentie met de reguliere aanbieders?
De gemeente kan zich niet mengen in mogelijke concurrentie. In die zin zal de marktwerking het
aanbod reguleren. Wel is het streven van de gemeente om een branche toe te laten die aanvullend is
op het bestaande aanbod.
Maatschappelijk draagvlak
o Burgers waarderen het om bijv. een visje op de hoek te kunnen kopen.
o Een standplaats is vaak een sociale ontmoetingsplaats.
o De prijzen liggen doorgaans wat lager dan in de reguliere winkel.
o Standplaatsen kunnen ondersteunend aan het reguliere winkelaanbod zijn.
o Sommige standplaatsen zijn ook in het weekend bemand.
Financiële consequenties
Op grond van de gemeentelijke legesverordening zijn voor de behandeling van een aanvraag van een
standplaatsvergunning leges verschuldigd. De tarieven daarvoor worden jaarlijks vastgesteld door de
gemeenteraad.
Voor zover de grond waarop de standplaats wordt ingenomen eigendom is van de gemeente wordt
tevens een vergoeding in rekening gebracht voor het gebruik van de grond. Deze heffing wordt uitgevoerd op basis van de ‘Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden’.

Realisatie
Personeel
De behandeling van aanvragen voor een standplaats valt binnen de reguliere werkzaamheden.
Communicatie
Als de gemeenteraad het ‘Standplaatsenbeleid Velsen 2011’ heeft vastgesteld, wordt dit besluit
gepubliceerd in De Jutter en De Hofgeest en treedt het beleid in werking de dag na de dag van
bekendmaking.
De ingeschrevenen op de wachtlijst worden op de hoogte gesteld van het vastgestelde standplaatsenbeleid.
Planning
Na het vaststellen van het standplaatsenbeleid
- worden alle ondernemers die een standplaats bemannen en de ondernemers die ingeschreven staan op de wachtlijst geïnformeerd over het standplaatsenbeleid;
- wordt de ‘Beleidsregel standplaatsen ambulante handel 2008’ geactualiseerd.
Evaluatie
Na een jaar wordt geëvalueerd of het standplaatsenbeleid voldoet.
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