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Verkoop van oliebollen via standplaatsen  
op oudejaarsdag 2017 
 
Zoals bekend viel oudejaarsdag 2017 op een zondag. Conform de Winkeltijdenverordening mochten de winkels in 
de kernen van Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht open zijn van 12.00 tot 17.00 uur. Naast de 
gebruikelijke vergunningsaanvragen van standplaatsen voor de traditionele oliebollenkramen, zijn er eind 2017 ook 
aanvragen van bakkers binnengekomen voor  een incidentele standplaatsvergunning voor hun winkel. Het doel 
van deze aanvragen was om eerder dan 12.00 uur te kunnen starten met de verkoop van oliebollen.  
 
De gemeente werd dit jaar voor het eerst (na de wijziging van de Verordening winkeltijden in 2013) geconfronteerd 
met dit soort aanvragen, immers op andere dagen dan zondag mogen winkels van 6.00 uur tot 22.00 uur open zijn.  
Voor standplaatsen waar uitsluitend voor directe consumptie geschikte eetwaren worden verkocht geldt op zondag 
geen verbod om deze te koop aan te bieden en te verkopen (artikel 8c winkeltijdenverordening). Voor deze 
aanvragen waren dan ook geen weigeringsgronden aanwezig in de APV en de daaruit voortvloeiende beleidsregel 
standplaatsen, zodat deze aanvragen zijn toegewezen om op zondag eerder dan 12.00 uur te mogen starten met 
de verkoop van oliebollen van uit een kraampje voor hun winkel.  
 
Op dit moment vindt een evaluatie van het standplaatsenbeleid plaats. Ten aanzien van de afstemming tussen de 
Winkeltijdenverordening, de regels voor het venten en het (nog vast te stellen nieuwe) standplaatsenbeleid zal het 
college met een voorstel komen.  

-------------- 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 
 

Adviescommissie Bezwaarschriften 
• Wanneer: 10 januari, vanaf 19:30 uur 
• Waar: Grote zolder van Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen 
Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten.  
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