
      
 
  

 

 Beleidsregel standplaatsen APV 2001
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
a. standplaats:  de ruimte die op de weg is aangewezen voor het uitoefenen van de 

handel; 
b. branche:    artikelengroepen; 
c. locatie:    plaatsbepaling; 
d. vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders 

vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats; 
e. wachtlijst:   lijst van gegadigden voor een standplaats. 
 
Artikel 2  Algemeen 
1. Het aantal standplaatsvergunningen wordt gelimiteerd naar periode, branche en locatie. 
2. Op sommige locaties kan meer dan één standplaats worden ingenomen. 
 
Artikel 3  Tijd 
Een standplaatsvergunning wordt uitsluitend verleend voor een periode van: 
1. een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) of; 
2. 1 april tot en met 31 oktober of; 
3. november en december of; 
4. 6 december tot en met 24 december of;  
5. minimaal een dag en maximaal zeven dagen. 
 
Artikel 4 Aanvragen 
Een standplaatsvergunning wordt in principe verleend aan diegene die ook het voorgaande jaar 
op dezelfde locatie en met dezelfde branche standplaats heeft ingenomen. Een aanvraag om 
een verlenging van een standplaatsvergunning voor een kalenderjaar moet uiterlijk 31 
december daaraan voorafgaand worden ingediend.  
 
Artikel 5 Wachtlijst 
Indien het totaal aantal aanvragen om een standplaatsvergunning het totaal aantal af te geven 
vergunningen overtreft kunnen burgemeester en wethouders een wachtlijst opstellen. De 
aanvragen worden dan geregistreerd in volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt 
gedurende een jaar op de wachtlijst geplaatst. Indien de aanvrager nog op de wachtlijst 
geplaatst wil blijven, dient tijdig voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk verlenging 
aangevraagd te worden. Indien een vergunninghouder te kennen geeft zijn standplaats niet 
meer in te zullen nemen, wordt deze vergunning aan de eerste op de wachtlijst toegekend. 
 
Artikel 6 Tijdelijk andere plaats 
Indien dat nodig is in verband met bijzondere evenementen of werkzaamheden, kan tijdelijk een 
vervangende standplaats worden aangewezen. 
 
Artikel 7 Intrekken vergunning 
De vergunning kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken indien de 
vergunninghouder zonder opgave van redenen drie achtereenvolgende weken geen 
standplaats heeft ingenomen. 
 
Artikel 8 Natuurlijk persoon 
Een standplaatsvergunning wordt uitsluitend verleend aan een handelingsbekwaam natuurlijk 
persoon. De vergunninghouder moet, behoudens bijzondere omstandigheden, de standplaats 
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persoonlijk innemen. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan. 
 
Artikel 9 Branches 
Voor elk van de volgende branches kan een standplaatsvergunning worden verleend: 
a. frites, snacks, geringe eetwaren, alcoholvrije dranken en consumptie-ijs; 
b.  consumptie-ijs; 
c.  buitenlandse snacks; 
d. oliebollen/gebakkraam; 
e. haring, bewerkt en zuurwaren; 
f. verse vis, haring, bewerkt, zuurwaren en frites; 
g. zuivelproducten en vleeswaren;  
h. aardappelen, groenten en fruit; 
i. poelierswaren; 
j. brood en banket; 
k. tuin- en plantartikelen, bloemen; 
l. kerstbomen. 
 
Artikel 10 Overige branches 
Voor alle overige dan de in artikel 9 genoemde branches geldt een limitering van twee 
standplaatsen per dag voor de binnenstad/Boulevard en twee standplaatsen per dag in Oost-
Souburg. Deze vergunningen worden per dag verleend. 
Voor de Boulevard geldt de limitering dat de artikelen moeten liggen in de toeristisch-recreatieve 
sfeer. 
 
Artikel 11 Aantal en locatie 
In de gemeente Vlissingen worden maximaal 28 standplaatsvergunningen verleend, met dien 
verstande dat per dag per branche niet meer dan het achter de branche vermelde aantal 
voorkomen. Tevens worden deze branches verdeeld over het aantal locaties waarbij is 
aangegeven welke branche waar standplaats in mag nemen. 
 
1. Frites, snacks, geringe eetwaren, alcoholvrije dranken en consumptie-ijs gedurende 

het gehele jaar, maximaal 4, te weten bij: 
• Westerzicht: op de parkeervakken gelegen naast de erfafscheiding van het perceel 

Westerzicht 149 met de korte zijde van de inrichting gericht naar de erfafscheiding van 
het perceel en de achterzijde naar de groenstrook; 

• Bossenburg: op de parkeervakken op het pleintje van Walenburg in de omgeving van 
het perceel Walenburg 2; 

• het opstelterrein van de Provinciale Stoomboot Dienst (PSD) aan de Veerhavenweg: op 
een gedeelte van het trottoir tussen het opstelterrein en het terrein van de Nederlandse 
Spoorwegen; 

• de sluizen: het pleintje aan het eind van de Piet Heinkade tegenover het v/m KNMI-
gebouw. 

 
2. Frites, snacks, geringe eetwaren, alcoholvrije dranken en consumptie-ijs, 

maximaal van 1 april tot en met 31 oktober, maximaal 2, te weten bij: 
• het Keizersbolwerk: de plaats voor de kademuur van de Koopmanshaven op het 

Keizersbolwerk; 
• de Zwanenburg: bij de eerste opgang naar het strand. 

 
3. Consumptie-ijs van maximaal 1 april tot en met 31 oktober, maximaal 1, te weten 

bij: 
• de Boulevard Banckert: op het gedeelte van het trottoir aan de zeezijde ter hoogte 

van het Maritiem Instituut De Ruyter/Hogeschool Zeeland.  
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4. Buitenlandse snacks gedurende het gehele jaar, maximaal 3, op parkeerterreinen, 

te weten bij: 
• de Govert Flincklaan; 
• de Mercuriusweg; 
• de Gildeweg. 

 
5. Verse vis, haring, bewerkt, zuurwaren en frites gedurende het gehele jaar, 

maximaal 1, te weten bij: 
• het De Ruijterplein: het gedeelte van het plein tegen de kademuur van de 

Koopmanshaven. 
 

6. Haring, bewerkt en zuurwaren van maximaal 1 april tot en met 31 oktober, 
maximaal 1, te weten bij: 

• de Boulevard Banckert: het gedeelte van het trottoir aan de zeezijde ter hoogte van het 
Maritiem Instituut De Ruijter/Hogeschool Zeeland.  

  
7. Oliebollen/gebakkraam in november en december, maximaal 2, te weten bij: 

• de Schutterijstraat: op de parkeerplaatsen tegenover de Kolvenierstraat; 
• kruising Burgemeester Stemerdinglaan/Oranjeplein: op de groenstrook direct aan-

sluitend aan het trottoir tegenover de Lekstraat. 
 
8. Kerstbomen vanaf 6 december tot en met 24 december, maximaal 4, indien niet bij 

het bedrijfspand van een bloemist of tuincentrum, te weten bij:    
• de Mercuriusweg : op het terrein van supermarkt C1000; 
• de Gildeweg : op het terrein van supermarkt Albert Heijn/MIRO; 
• West-Souburg : op het terrein aan de Parklaan ter hoogte van de glascontainer; 
• Paauwenburg :op het grasveld bij de Connexxtion-bushalte aan de Burge-

meester van Woelderenlaan. 
 
9. Zuivelproducten en vleeswaren (maximaal 1), verse vis, haring, bewerkt, 

zuurwaren en frites (maximaal 2), aardappelen, groenten en fruit (maximaal 1), 
poelierswaren (maximaal 1) en tuin- en plantartikelen, bloemen (maximaal 1), te 
weten op: 
• het Oranjeplein: de dichtst bij de Doornluststraat gelegen parkeervakken onder de 

volgende voorwaarden en beperkingen: 
  a) één standplaats gedurende één dag per week op dinsdag, woensdag en 

donderdag; 
  b) twee standplaatsen met een verschillende branche op zaterdag. 
 
10. Zuivelproducten en vleeswaren (maximaal 1), buitenlandse snacks (maximaal 1), 

aardappelen, groenten en fruit (maximaal 1), poelierswaren (maximaal 1) en tuin- 
en plantartikelen, bloemen (maximaal 1), te weten in: 
• de Spuistraat: uitsluitend de parkeervakken over de gevelbreedte van de 

Rabobank, alleen op zaterdag. 
 
In afwijking op het bovenstaande kunnen eveneens één of meerdere standplaatsen worden 
ingenomen bij een evenement (als bedoeld in artikel 2.2.1. van de APV) gedurende de periode 
dat het evenement wordt gehouden. 
   
Artikel 12 Citeertitel 
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel standplaatsen APV Vlissingen 
2001" en treedt in werking op 20 november 2001. 
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Vlissingen, 30 oktober 2001. 
Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Bekendgemaakt op 20 november 2001. de secretaris,                       de burgemeester, 
 
 
 
 
 
mr. A.L. Pronk                     A. van Dok-van Weele  
 
 
Jurisprudentie 
• Strijd met het bestemmingsplan vormt een zelfstandige weigeringsgrond voor het verlenen 

van een standplaatsvergunning. Aangezien de beleidsregel geen consistente 
uitgangspunten biedt voor de beoordeling van de aanvraag kon het bestreden besluit niet 
deugdelijk worden gemotiveerd met verwijzing naar de beleidsregel (ABRS 3 oktober 2007,  
JB 2007, 222; gemeente Helmond)
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Toelichting bij beleidsregel standplaatsen APV 2001 
 
Ad artikel 1 
Ter bevordering van de duidelijkheid zijn in het eerste artikel definities gegeven van de meeste 
in de beleidsregel gebruikte algemene begrippen. 
 
Ad artikel 2 
Naar aanleiding van de vele verzoeken om een standplaatsvergunning is het een noodzaak te 
komen tot een limitering van het aantal uit te geven vergunningen, dit uit het oogpunt van: 
a. de openbare orde; 
b. het voorkomen of beperken van overlast; 
c. het uiterlijk aanzien van de omgeving; 
d. de verkeersvrijheid of - veiligheid; 
e. een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse; 
 
Ad artikel 3 
Hier wordt de tijdsduur van de uit te geven vergunningen vermeld. 
 
Ad artikel 4 
Alle standplaatsvergunningen worden voor maximaal een kalenderjaar verstrekt. Om toch enige 
zekerheid te bieden voor de vergunninghouder is dit artikel opgenomen. 
 
Ad artikel 5 
Om de aanvrager de nodige rechtszekerheid te verschaffen, is het gewenst dat hij van zijn 
inschrijving als gegadigde voor een standplaats een schriftelijk bewijs krijgt. 
 
Ad artikel 6 
Bij bijzondere evenementen valt onder andere te denken aan de jaarlijkse kermis, het straatfes-
tival en de midzomernachtmarkt. Bij werkzaamheden valt te denken aan het verrichten van be-
stratings- en rioleringswerkzaamheden en dergelijke.   
 
Ad artikel 7 
Voor de noodzakelijke continuïteit in het bezetten van de standplaats is het van groot belang 
vergunninghouders aan een verschijningsplicht te houden. 
 
Ad artikel 8 
Per aanvrager/ondernemer wordt slechts één vergunning verleend ten einde te komen tot een 
evenwichtige verdeling van het aantal uit te geven standplaatsen. 
Onder bijzondere omstandigheden valt te denken aan vakantie of ziekte. 
 
Ad artikel 9 
Een toelichting op de branche: 
a. frites, snacks, geringe eetwaren, alcoholvrije dranken en consumptie-ijs houdt in: frites, 

snacks, belegde broodjes, verpakt en onverpakt ijs, frisdranken. 
b. consumptie-ijs: verpakt en onverpakt ijs. 
c. buitenlandse snacks: Vietnamese loempia's, Turkse kebab enz. 
d. oliebollen/gebakkraam: oliebollen, appelflappen, berlinerbollen, wafels en dergelijke. 
e. haring, bewerkt en zuurwaren: vers, bewerkt, ingeblikt, gestoomd, gerookt, broodje 

haring en broodje makreel. 
f. verse vis, haring, bewerkt, zuurwaren en frites: gebakken en niet gebakken, vers, 

haring, verpakt, ingeblikt, gestoomd, gerookt, broodje met vis en vis met frites. 
g. zuivelproducten en vleeswaren: melk, boter, kaas, eieren en vleeswaren. 
h. aardappelen, groenten en fruit: inlands en exotisch incl. alle paddestoelsoorten. 
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i. poelierswaren: inclusief kruiden t.b.v. poelierswaren. 
j. brood en banket.  
k. tuin- en plantartikelen, bloemen: zaden, bloembollen, bomen, heesters, perkplanten, 

moestuinplanten, snijbloemen, potplanten en kamerplanten. 
l. kerstbomen. 
  
Ad artikel 10 
Voor de Boulevard geldt de beperking dat de artikelen moeten liggen in de toeristisch en 
recreatieve sfeer. Hierbij valt te denken aan zelf vervaardigde sieraden en portrettekenen. Een 
standplaats voor de Boulevards geldt voor minimaal één dag en maximaal zeven dagen per 
seizoen. 
 
Ad artikel 11 
In dit artikel worden de uit te geven standplaatsen per branche, per periode en per locatie 
aangegeven. Met betrekking tot punt 10 (Spuistraat) geldt tot nu toe dat de standplaatsen 
worden uitgegeven aan personen die een vaste plaats innemen op de wekelijkse vrijdagmarkt. 
De achterliggende gedachte is dat zij in staat worden gesteld hun verse en aan bederf 
onderhevige waren nog voor het weekeinde aan de man te kunnen brengen. Dit is evenwel 
geen rechtens, op grond van de APV, te beschermen belang. Bij het bepalen van de toegelaten 
branches is echter rekening gehouden dat het gaat om verse producten. Ook de standplaats-
houders op de weekmarkt kunnen op basis van de beleidsregel een standplaats krijgen. 
 
Ad artikel 12 
De naam van deze beleidsregel. 
 
Verder kan het volgende voor aanvragers van belang zijn: 
 
Welstand 
Voor sommige locaties gelden restricties ten aanzien van de verkoopinrichting (bijv. kar, kraam 
of verkoopwagen) waarmee een standplaats mag worden ingenomen. Dit ter bescherming van 
het uiterlijk aanzien van de gemeente, verkeersveiligheid dan wel de zorg voor het bewaren van 
het toeristische en recreatieve element ter plaatse. 
 
Vestigingswet bedrijven 
In de Vestigingswet bedrijven wordt het drijven van handel aan enkele regels onderworpen. Het 
motief van deze regeling is het waarborgen van een goede bedrijfsuitoefening. In dit verband 
stelt de wet eisen omtrent handelskennis, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid. De eisen 
die deze wet stelt staan dan ook los van de vergunningsplicht voor het innemen van een stand-
plaats, zoals die in het belang van de openbare orde gevorderd wordt. Ook geldt dat het 
beschikken over een vergunning voor het innemen van een standplaats de vergunninghouder 
niet ontslaat van de plicht te voldoen aan de eisen die de Vestigingswet bedrijven stelt. 
 
Winkeltijdenwet 
De huidige Winkeltijdenwet regelt, in tegenstelling tot de vroegere Winkelsluitingswet 1976, 
niets meer over het uitoefenen van de ambulante handel. 
 
Warenwet 
Op het drijven van handel in waren zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet (eetwaren, 
waaronder tevens worden begrepen kauwpreparaten, andere dan van tabak en drinkwaren, 
alsmede andere roerende zaken) zijn de bepalingen uit de Warenwet van toepassing. De 
Warenwet geldt dus ook voor het drijven van handel vanaf een standplaats. De Warenwet stelt 
regels met betrekking tot de goede hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast stelt de 
Warenwet regels met betrekking tot de hygiëne en degelijkheid van producten. Met betrekking 
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tot het toezicht op het naleven van de bepalingen van de Warenwet is een afzonderlijk regime 
van toepassing. De voorschriften die uit de Warenwet voortvloeien gelden naast de 
voorschriften die door burgemeester en wethouders gesteld kunnen worden op basis van een 
standplaatsvergunning. 
 
Wet milieubeheer
De Wet milieubeheer geeft bepalingen voor inrichtingen die hinder of overlast kunnen 
veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor de meeste standplaats-
houders. Wanneer de Wet milieubeheer voor de standplaats geldt, moet de standplaatshouder 
aan allerlei milieuvoorschriften voldoen om hinder en overlast naar de omgeving tegen te gaan. 
Het gaat daarbij om voorschriften die onder andere niet acceptabele stank- en geluidsoverlast 
en overlast van (zwerf)afval tegen moeten gaan. Deze voorschriften gelden naast voorschriften 
van andere regelgeving. Dit kan betekenen dat voor de Wet milieubeheer alles akkoord is, maar 
dat de gemeente toch geen standplaats verleent op grond van andere regels en eisen (onder 
andere APV). 
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