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Bergen op Zoom, 10 augustus 2016 

Per mail 

Aan de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 
in kopie aan 

fractievoorzitters 
wethouder/portefeuillehouder economische en zaken 

Geachte gemeenteraad, dames en heren, 

Momenteel heb ik een standplaats voor mijn loempia- en snackwagen bij bouwmarkt Praxis te 
Bergen op Zoom. Echter ik ga die standplaats binnenkort verliezen en derhalve ook mijn inkomsten. 
De Praxis gaat namelijk helaas verhuizen. Van dat bedrijf mag ik mijn standplaats blijven innemen, 
maar de eigenaar van de ondergrond geeft geen toestemming daartoe. 

Inmiddels heb ik een hele zoektocht naar een andere standplaats achter de rug echter zonder 
resultaat. 

Het behoeft daarom geen betoog, dat ik blij was met de welwillendheid van de bouwmarkt Formido 
te Steenbergen om bij die markt in te nemen. Hij vindt zelfs het innemen van een plaats een 
verbetering van de service van zijn bedrijf. Zie bijgaande mail van de Formido. 

Ik heb bij burgemeester en wethouders van uw gemeente een verzoek voor een standplaats 
ingediend. Uw college wees het verzoek af bij brief van 31 mei 2016. Deze brief is ook bijgevoegd. 
Navraag leerde mij dat instellen van bezwaar geen succes zou hebben gezien de puur formeel 
juridische regels. 

Voor mij en ook anderen is nu wel de vraag of die regels nog van deze tijd zijn. Deze vraag is voor 
mij aanleiding mij tot u te wenden. Aan mijn vraag ligt de volgende opvatting ten grondslag. Een 
opvatting die door anderen wordt gedeeld. Ik ben van mening dat er inmiddels sprake is van een 
tegenstrijdigheid binnen de economische en maatschappelijke politieke opvattingen. Enerzijds is 
er een door de politiek vastgesteld bestemmingsplan voor een bedrijventerrein op basis waarvan 
maximaal drie dagen per jaar een standplaatsvergunning kan worden afgegeven en anderzijds is er 
de wens van de politiek dat inwoners werken voor hun inkomen (zie de Participatiewet en minder 
wordende sociale verzekeringen). Vanuit deze tegenstrijdigheid lijkt mij het bestemmingsplan niet 
meer van deze tijd. Dit wringt des te meer nu de bedrijfsleider van de bouwmarkt zeer positief staat 
ten opzichte van mijn wens bij dat bedrijf een standplaats ín te nemen. 

Ik verzoek u om voormelde redenen beleefd in uw raad een discussie omtrent de gesignaleerde 
tegenstrijdigheid te voeren en het college van burgemeester en wethouders mee te geven hun 
weigering in heroverweging te nemen. Gedurende de periode van aanpassing van het 
bestemmingsplan zou het innemen van een standplaats ook kijkende naar artikel 3:4 van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen worden gedoogd. Iets wat mij wel meer lijkt voor te komen 
in dit land. 

Een spoedige reactie uwerzijds stel ik zeer op prijs gezien mijn naderende inkomstenverlies. 

Hoogachtend 

Dang Mv 



> Oorspronkelijk bericht 
> Van: "Davies, Eric" <EriC•Davies(a)formido.nl> 
> Aan: Willem Kruf <krufIes@home.nl> 
> Datum: 27 juni 2016 om 22:18 
> Onderwerp: Re: Standplaats 
> 
> 
> Geachte mevrouw Dang, 
> 
> 
> Middels deze mail wil ik u uitnodigen om met uw loempia verkoopwagen 
> op de parkeerplaats van Formido Steenbergen Zeelandweg Oost 1 te 
> Steenbergen te staan. 
> 
> Een loempia verkoopwagen 7 dagen in de week bij ons op terrein zal 
> voor Formido Steenbergen geen commerciële achtergrond hebben. 
> 
> Ik ben er van overtuigd dat de hongerige klussers een loempia wagen 
> zeer zullen waarderen. 
> 
> Gemeente Steenbergen moet wel toestemming geven, het is ook aan u om 
> een goedkeuring te realiseren. 
> 
> 
> Met Vriendelijke Groet, 
> 
> Eric Davies 
> 
> Directeur Formido Steenbergen 
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Geachte mevrouw Dang, 

Op 25 mei 2016 stuurde u ons een verzoek om een standplaatsvergunning. 
U vraagt ons om een standplaatsvergunning voor het verkopen van loempia's op het 
terrein van de Formido bouwmarkt aan de Zeelandweg-Oost 1 in Steenbergen, 

Besluit 
Wij hebben besloten uw verzoek om een standplaatsvergunning, ingediend op 25 mei 
2016 op basis van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening en het 
standplaatsenbeleid 2015 te weigeren. Hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen kunt u 
lezen in deze brief. 

Wettelijk kader 
Wij hebben geconcludeerd dat er zowel strijd is met het bestemmingsplan "Bedrijventerrein 
Reinierpolder" en het standplaatsenbeleid 2015. Per onderdeel treft u onderstaand onze 
overwegingen aan. 

1. Artikel 5:17 Algemene plaatselijke verordening (begrip standplaats) 
2. Artikel 5:18 Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning) 
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening (weigeringsgronden) 
4. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Reinierpolder 
5. Standplaatsenbeleid 2015 

Overwegingen 
1. Volgens artikel 5:17 APV is er sprake van een standplaats omdat er vanaf een vaste 

plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats goederen worden verkocht, 
aangeboden of afgeleverd, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, 
wagen of tafel. 
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2. Volgens artikel 5:18 APV is er sprake van een vergunningplicht voor het innemen van 
een standplaats. In artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening zijn 
weigeringsgronden opgenomen. Eén daarvan is dat het college de vergunning weigert 
als de vergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 

3. Artikel 1:8 geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het 
belang van de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de 
bescherming van het milieu. Gezien de activiteiten wordt er niet gevreesd voor de 
openbare orde en openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming 
van het milieu. 

4. In dit geval is er strijd met het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Reinierpolder". 
Op grond van het bestemmingsplan zijn uitsluitend bedrijven uit categorie 2 
toegestaan. Dit is een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, 
installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 
Een loempia kraam valt, gelet op de aard en omvang niet binnen de reikwijdte van het 
bestemmingsplan. 

5. Naast de strijd met het bestemmingsplan, dat al een weigeringsgrond op zich is, is uw 
aanvraag ook in strijd met het standplaatsenbeleid. Dit komt omdat het college van 
burgemeester en wethouders per kern één of meerdere vaste locaties voor 
standplaatsen heeft aangewezen. De locatie op het Formido terrein is niet in het 
standplaatsenbeleid opgenomen. Een standplaatsinname op het terrein van Formido 
bouwmarkt, is alleen mogelijk als deze van tijdelijke aard is (maximaal 3 dagen per 
jaar). 

Vragen 
Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief, neemt u dan gerust contact op met 
mevrouw A. Franken-Hendrikx van de afdeling Publiekszaken. U kunt haar bereiken op 
maandag en dinsdag via telefoonnummer (0167) 54 34 30. 

Hoogachtend, 
namenfŭuĶJem r en wethouders van Steenbergen, 

A.C.W.J. Franken-Hendrikx 
Medewerker publiekszaken/vergunningen 
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