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Samenvatting 
Aanleiding en probleemstelling 
Standplaatsen zijn de viskraam op het plein of de bloemenstal op de parkeerplaats. (De 
weekmarkten vallen hier buiten). Kenmerk van een standplaats is dat de kraam aan het eind van de 
dag verwijderd wordt.  
Het afgelopen jaar zijn standplaatsen regelmatig in het nieuws geweest en zijn er regelmatig vragen 
over binnengekomen. Vooral de standplaatsen op de Markt in Breukelen worden al enige tijd als 
oneerlijke concurrentie ervaren door de winkeliers. Bij de winkeliersvereniging in Breukelen leeft dan 
ook de vraag om bij de verlening van standplaatsvergunningen door de gemeente rekening te 
houden met het bestaande winkelprofiel. Dus geen bloemenstal in de buurt van een bloemenwinkel. 
Ook over standplaatsen in de andere kernen, waaronder Maarssenbroek, Maarssen-Dorp en 
Vreeland zijn eerder soortgelijke verzoeken en bezwaren binnengekomen.  
 
Daarnaast heeft de voormalige wethouder Economie toegezegd het standplaatsenbeleid te zullen 
actualiseren. Aanleidingen hiervoor waren: 
• de hoge parkeerdruk in de 4 grote kernen en de parkeerplekken die standplaatsen innemen;  
• betere afstemming van het huidige standplaatsenbeleid op het retailbeleid: in kleine kernen met 

nauwelijks detailhandel de standplaatsen stimuleren en in de grote kernen met voldoende retail-
voorzieningen de standplaatsen ontmoedigen; 

• de verontwaardiging bij winkeliers over de (naar hun mening) geringe precario voor een 
standplaatsvergunning (oneerlijke concurrentie);  

• de ruime afmetingen van enkele standplaatsen.  
 
Het huidige standplaatsenbeleid biedt 3 mogelijkheden om te sturen: de locatie van standplaatsen, 
het maximum aantal standplaatsen per locatie en de prijs (precario). Er zijn echter meer 
sturingsmogelijkheden voor een gemeente waar nu geen gebruik van wordt gemaakt, zoals de 
hoogte van de precario en de maximale afmetingen van een standplaats. 
 
Het reguleren van concurrentieverhoudingen (economische ordening) is nadrukkelijk niet 
toegestaan. In deze zin is het de vraag of aan alle wensen van de winkeliers kan worden voldaan. 
De vraag kan echter worden gesteld wat wel aan sturing mogelijk is. 
 
Doel actualiseren standplaatsenbeleid 
Een standplaatsenbeleid dat zorgt voor versterking van centrumgebieden, door verlevendiging van 
het straatbeeld en een aantrekkelijk en divers aanbod voor de klant. Uiteraard moet het beleid 
praktisch hanteerbaar zijn in de uitvoering. 
 
 
 

P-stuk 
Peilen 
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Doel commissievergadering 
Gelet op de kaderstellende rol van de raad vinden wij het goed om verschillende opties voor te 
leggen. Van de raadsleden wordt gevraagd zich uit te spreken over de 3 alternatieven en te 
besluiten of zij instemmen met de voorkeursvariant van het college. 
 
 
Van de raadsleden wordt gevraagd 
Peilpunten: 
1. Voorkeursoptie: Meer diversiteit in voorzieningenniveau consument 

We willen in de kleine kernen met minder voorzieningen de standplaatsen aanmoedigen en in 
de 4 grote kernen ontmoedigen, door middel van 2 verschillende precariotarieven. 
We adviseren om per kern voor maximaal 2 dagen per week een branche toe te staan en een 
maximum te stellen aan de afmeting van alle standplaatsen van 25m2. 
Om de parkeerdruk te verlichten adviseren we bovendien om de standplaats op de zaterdag op 
de Hazeslinger en 1 plek op de Markt (de gehele week) in Breukelen te laten vervallen.  
 
Argumenten voor: met deze wijzigingen op het huidige beleid komen we het dichtst bij het 
benaderen van het doel van dit nieuwe standplaatsenbeleid (incl praktische hanteerbaarheid). 
We sluiten aan op onze visie met de retail en komen we tegemoet aan de vragen die er spelen 
vanuit de ondernemers. Met het terugbrengen naar maximaal 2 dagen per branche, zorgen we 
voor meer diversiteit qua aanbod voor de klant en geven we meer ondernemers 
(standplaatshouders) de mogelijkheid om een schaarse standplaatsvergunning te verkrijgen. Het 
beperken van het aantal m2 voor de plek kan de overlast van steeds groter wordende kramen 
beperken, zoals belemmering zicht, vrije doorgang en bezetten van parkeerruimte.  
 
Kanttekening: na afloop van de vergunning, zal een aantal vergunninghouders hun vergunning 
wellicht niet meer verlengen wegens vermindering aantal dagen per week, vermindering van de 
grootte van de plek of verhoging precario. Dit kan (mogelijk alleen in de eerste tijd) een 
vermindering van de inkomsten uit precario betekenen. Er kunnen mogelijke schadeclaims 
komen van standplaatshouders die op een plek staan die vervalt of die al een lange tijd meer 
dan 2 dagen per week een plek innemen. En dit alternatief betekent meer regulering. 
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeentelijke belastingen niet worden 
verhoogd. In dit advies wordt de precario voor slechts een deel van de vergunningen verhoogd. 
Tegelijk zullen we in de kleine kernen de precario verlagen. Op deze manier kunnen we 
stimuleren dat de standplaatsen meer ondersteunend en aanvullend zijn aan aanwezige 
voorzieningen. 
 

2. Alle standplaatsen weigeren / geen standplaatsvergunningen meer uitgeven  
Een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van: de openbare orde; de 
openbare veiligheid; de volksgezondheid; de bescherming van het milieu (APV art. 1:8). 
Eveneens als de vergunning in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. En bovendien als de standplaats niet voldoet aan 
redelijke eisen van welstand en indien als gevolg van bijzondere omstandigheden te verwachten 
is dat door het verlenen van de vergunning voor een standplaats een redelijk verzorgingsniveau 
voor de consument ter plaatse in gevaar komt (APV art. 5:18).  
 
Argumenten voor: mogelijk wordt zodoende maximaal ingezet op bezetting van de winkelpanden 
(juridisch houdbaar als motivering voor een weigering van een vergunning indien het gaat om 
‘onaanvaardbare leegstand’). En blijven alle parkeerplaatsen vrij om te parkeren. 
 
Kanttekening: het is een verregaande maatregel. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er voldoende 
geldige argumenten zijn op grond waarvan de gemeente alle standplaatsenvergunningen mag 



 

weigeren. Indien voor deze optie wordt gekozen voor een nieuw beleid, is het van belang dat 
hier een goede argumentatie aan ten grondslag ligt waarom de gemeente geen 
standplaatsvergunningen meer wil uitgeven. De APV of de bestemmingsplannen moeten 
worden aangepast en dat is zeker bij bestemmingsplannen een lang traject. Gevolg van deze 
maatregel is dat het voorzieningenniveau in kleine kernen (nog) meer kan afnemen en dat is een 
nadeel voor de consument. Bovendien is er een kans op meerdere schadeclaims vanuit de 
standplaatshouders, met name van de standplaatshouders die hier al jaren een standplaats 
innemen.  
 

3. Afgeslankte versie 
Tariefdifferentiatie voor precario wordt ingevoerd en alleen aan nieuwe vergunninghouders 
wordt een maximum gesteld aan het aantal m2. De standplaatsen op de Hazeslinger en Markt 
blijven in stand. En een maximum stellen aan het aantal dagen per branche per kern wordt niet 
aangehouden. 
 
Argumenten voor: hierdoor reguleer je in een mindere mate, en zullen er minder bezwaren en 
schadeclaims van standplaatshouders volgen dan optie 1. Het is praktisch goed hanteerbaar 
 
Kanttekening: de mogelijkheden om de parkeerdruk te verminderen door deze standplaatsen op 
te heffen, neemt dan af (ongeveer 4 parkeerplekken per standplaats). Ook het verbreden van 
het branche-aanbod in standplaatsen lukt hiermee niet, waardoor de assortiment keuze voor 
inwoners beperkt blijft. 

 
 
Vervolgtraject 
Indien voor optie 1 of 3 wordt gekozen, kan het collegevoorstel snel voorgelegd worden en het beleid 
snel worden doorgevoerd. Bij optie 2 zal het een langer traject zijn.  
 
Bijlagen 
Geen 


