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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Herziening standplaatsenbeleid

Steenbergen; 25 september 2018

Aan de Raad,
Het huidige standplaatsenbeleid dateert uit 2015. Op enkele punten was het nodig het
standplaatsenbeleid te herzien. Op 25 september 2018 heeft het college van burgemeester en
wethouders het standplaatsenbeleid 2019 vastgesteld. Dit is als bijlage bij deze raadsmededeling
gevoegd. Hieronder zullen de wijzigingen in het herziene beleid worden toegelicht. De wijzigingen hebben
te maken met het in overeenstemming brengen van het beleid met de actuele situatie zowel feítelijk als
juridisch.
Er vindt geen uitbreiding van locaties plaats. Om die reden is ervoor gekozen geen inspraakprocedure toe
te passen.
Wijziging locaties

De locatie aan de Westdam te Steenbergen op zaterdagen voor de verkoop van bloemen en planten
betrof een locatie met een uitsterfconstructie. Nu de standplaatshouder er geen gebruik meer van maakt,
is deze locatie geschrapt.
De locatie in Welberg is gewijzigd en aangepast aan de situatie na herinrichting van het centrum van
Welberg.
De locatie op de Markt in Kruisland is abusievelijk onjuist opgenomen in 2015 en is thans juist
opgenomen in bijlage 1.
Uitbreiding locaties

Er is niet gekozen voor uitbreiding van de standplaatslocaties, hoewel er wel meer vraag naar
standplaatsvergunningen is dan dat er locaties beschikbaar zijn. Hier is geen draagvlak voor onder de
ondernemers van de gemeente Steenbergen.
Ook is onderzocht of er mogelijke locaties zijn binnen de gemeente Steenbergen die voor standplaatsen
in aanmerking komen. Vanuit ruimtelijk oogpunt zijn er geen geschikte locaties gevonden.
Standplaats maatschappelijke voorziening

Er is een uitzondering opgenomen in artikel 7 voor de verplichting tot het betalen van huur voor
standplaatsen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen.
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Meerjarige vergunningen

De meeste standplaatshouders maken meerdere járen gebruik van de standplaatsen. Vanaf nu gaan we
standplaatsvergunningen verlenen voor maximaal 3 jaar. Dit is opgenomen in artikel 6 van het
standplaatsenbeleid.
Overigens kunnen standplaatsvergunningen niet voor onbepaalde tijd verleend worden, omdat er sprake
is van zogeheten schaarse vergunningen. Volgens jurisprudentie van de Raad van State mogen schaarse
vergunningen niet voor onbepaalde tijd worden verleend, omdat een ieder de mogelijkheid moet krijgen
voor die schaarse vergunningen in aanmerking te komen.
In verband hiermee is de voorrangspositie van bestaande standplaatshouders geschrapt uit het beleid.
Na de periode van 3 jaar heeft daarmee iedereen gelijke kansen om in aanmerking te komen voor de
vergunning.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de loco-buraemeester.
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Jongh, RA

P.W.A. Lepolder
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