Standplaatsenbeleid gemeente Hattem 2015
1. Inleiding
Het standplaatsenbeleid in Hattem valt in twee delen uiteen:
1. het beleid voor het exploiteren van een zogenaamde jaarstandplaats en
2. het beleid voor het exploiteren van een seizoenstandplaats voor de verkoop van ijs
thee, koffie en fris.
2. Juridisch kader
In de Algemeen Plaatselijke Verordening Hattem (APV) zijn in artikel 5:16 bepalingen
opgenomen ten aanzien van standplaatsen:
1. Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen
of te hebben.
2. Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd:
a. Indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan eisen van redelijke welstand;
b. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een
deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen
van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een
redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.
In Artikel 1:8 APV zijn de algemene weigeringsgronden voor een vergunning of
ontheffing door het daartoe bevoegde gezag opgenomen. Een vergunning of
ontheffing kan worden geweigerd in het belang van: de openbare orde, de openbare
veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Aan de hand van
deze motieven kan het college beleidsregels vaststellen, waarin wordt aangegeven
wanneer wel of niet tot het afgeven van een standplaatsvergunning wordt
overgegaan.
3. Toepassingsbereik van het standplaatsenbeleid
Het beleid is gericht op het grondgebied van de gemeente Hattem en heeft
betrekking op de seizoen- en jaarstandplaatsvergunningen.
Aanvragen om een incidentele dagvergunning en acties van verenigingen en
instellingen vallen buiten het toepassingsbereik van het beleid.
4. Maximumstelsel
Omdat grote (onbeperkte) aantallen standplaatsen en standplaatshouders kunnen
leiden tot verstoring van de openbare orde is het noodzakelijk om tot een
maximumstelsel te komen. Een dergelijk stelsel mag niet zodanig beperkt zijn dat dit
in feite neerkomt op bescherming van de gevestigde winkeliers. Er moet een
redelijke ruimte zijn voor standplaatsen, gerelateerd aan de openbare orde.
De afgelopen decennia zijn jaarlijks gemiddeld vijf jaarstandplaatsen afgegeven in
Hattem. Daarnaast zijn er een drietal vaste standplaatsen voor de verkoop van
ijs annex.
Hoewel arbitrair, is het meest objectief het leggen van een relatie naar het aantal
inwoners. Hattem telt ca. 11.800 inwoners. Op basis van dit aantal, en gelet op het
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aantal ingenomen vergunningen in het verleden, wordt een verdeling vastgesteld van
één vergunning per 2.500 inwoners, met een afronding naar boven bij meer dan de
helft van 2.500 inwoners. Dit betekent dat maximaal vijf jaarstandplaatsen én vijf
seizoenstandplaatsen kunnen worden ingenomen.
5. Branchering
Per branche wordt voor niet meer dan 1 dag per week vergunning verleend voor het
innemen van een jaarstandplaats.
6. Plaatsen waar standplaats ingenomen kan worden
- Jaarstandplaatsen : Jaarstandplaatsen moeten bij voorkeur gelegen zijn in de
directe nabijheid van de binnenstad en als zodanig de centrumfunctie van de
binnenstad versterken. Daarnaast moeten zij een veilige bereikbaarheid
hebben voor het publiek en mogen zij de veiligheid van het verkeer niet in
gevaar te brengen. Jaarstandplaats kan enkel worden ingenomen op de
daartoe aangewezen en gemarkeerde parkeervakken op het parkeerterrein
gelegen tussen de Kleine Gracht en de Gracht te Hattem. De standplaats bij
de carpoolplaats bij de Oude IJsselbrug (Kruising Zuiderzeestraatweg /
Geldersedijk) is hiervan uitgezonderd. Op deze locatie mag ook een
jaarstandplaats worden ingenomen ten behoeve van de verkoop van ijs en
snacks.
Op grond van geldend overgangsrecht mag op de zaterdag één standplaats worden
ingenomen voor de verkoop van Vietnamese loempia’s aan de Kerkhofstraat.
- Seizoenstandplaatsen voor de verkoop van ijs, thee, koffie en fris.
Als standplaats voor verkoop van ijs, thee, koffie en fris zijn aangewezen :
Hessenweg ter hoogte van de A50 (bij carpoolplaats) en
Hoek Leemculeweg / Wapenveldermolenweg en
Kruising Zuiderzeestraatweg / Geldersedijk nabij de carpoolplaats en
De aanlegplaats van “’t Kleine Veer” aan de IJssel.
7. Periode waarin standplaats ingenomen kan worden
- Jaarstandplaatsen mogen gedurende het gehele jaar worden ingenomen;
- Verkoop van ijs, thee, koffie en fris is aan het seizoen gebonden en hangt
bovendien, in tegenstelling tot andere branches, nauw samen met de
weeromstandigheden. Seizoenstandplaatsen kunnen slechts worden
ingenomen in de periode van 1 april tot 30 september.
8. Tijdstippen waarop standplaats ingenomen kan worden
- Jaarstandplaatsvergunningen voor het parkeerterrein gelegen tussen de
Kleine Gracht en de Gracht te Hattem worden alleen afgegeven voor de
donderdag of de vrijdag, zijnde één dagdeel van maximaal 10 uren (08.00 –
18.00 uur).
- De jaarstandplaatsvergunning voor de carpoolplaats bij de Oude IJsselbrug
(Kruising Zuiderzeestraatweg / Geldersedijk) te Hattem wordt afgegeven voor
de maandag tot en met zondag (06.00 – 22.00 uur).
- Op grond van overgangsrecht mag op zaterdag standplaats worden in
genomen aan de Kerkhofstraat.
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Seizoenstandplaatsen mogen, gedurende het seizoen, worden ingenomen
van 06.00 tot 22.00 uur (toegestane winkeltijden).

9. Voorschriften standplaats
De vergunning voor het innemen van standplaats is persoonsgebonden; de
vergunning is niet overdraagbaar aan derden. De vergunninghouder dient te allen
tijde de standplaats persoonlijk in te nemen.
10. Vergunningsprocedure
Een vergunning tot het innemen van een standplaats dient schriftelijk te worden
aangevraagd. Hiervoor is een aanvraagformulier ontwikkeld welke op www.hattem.nl
te vinden is. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden en vergezeld te gaan van
een situatietekening van de gewenste standplaats. De aanvragen worden getoetst
aan de wettelijke criteria en de beleidsregels met betrekking tot standplaatsen.
Binnen acht weken na dagtekening van de aanvraag zal, indien de aanvraag voldoet
aan alle wettelijke criteria en de beleidsregels, de vergunning worden afgegeven en
toegezonden aan de aanvrager. De vergunning wordt voor onbepaalde tijd verleend
en is persoonsgebonden.
11. Aanleggen van een wachtlijst
Een wachtlijst wordt aangelegd als het maximum aantal vergunningen (vijf
standplaatsen voor de gemeente Hattem) of per branche (één vergunning per
branche) is uitgegeven. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst
geregistreerd. De per december 2010 bestaande branchewachtlijst blijft
gehandhaafd.
12. Handhaving
Indien een standplaats wordt ingenomen zonder vergunning of in strijd met de
voorwaarden uit de vergunning kan tot handhaving worden overgegaan.
Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet zijn de burgemeester en het college
bevoegd tot handhaving. De middelen die daarbij gebruikt worden zijn
bestuursdwang (artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht) en het opleggen van een
last onder dwangsom (artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht).
13. Leges en precario
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaatsvergunning
worden leges geheven. Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond wordt
precario geheven.
14. Overgangsrecht
De standplaats op de zaterdag aan de Kerkhofstraat voor de verkoop van
Vietnamese loempia’s is persoonsgebonden en valt onder het overgangsrecht. Eerst
nadat de huidige standplaatshouder haar activiteiten heeft beëindigd zal een nieuwe
(vijfde) standplaats worden aangewezen.
15. Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Standplaatsenbeleid gemeente
Hattem 2015.
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16. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is
bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hattem op
31 maart 2015 en bekend gemaakt op 8 april 2015.
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