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1. Inleiding
1.1 Doelstelling nota
Sinds de gemeentelijke herindeling van 2001 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hardenberg nog geen specifiek beleid voor venten en
standplaatsen vastgesteld.
In 2007 is door een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.), vastgesteld
door de gemeenteraad, de vergunningplicht voor het venten komen te vervallen.
Wel kan opgetreden worden tegen venten, wanneer er sprake is van gevaar voor de openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Dit zijn tevens de weigeringsgronden die
gehanteerd kunnen worden inzake aanvragen voor standplaatsvergunningen.
Er dient een efficiënte en gestructureerde behandeling te komen van aanvragen voor
standplaatsvergunningen en voor de beoordeling in welke gevallen er wat venten betreft
sprake is van gevaar voor de openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.
Derhalve heeft het college van burgemeester en wethouders besloten beleidsregels vast te
stellen waaraan vergunningaanvragen voor standplaatsen getoetst worden, onverminderd de
toetsing aan de artikelen 5.2.3.1 en volgende van de A.P.V. (nader toegelicht in paragraaf
2.1) en voor de beoordeling er wat venten betreft sprake is van gevaar voor de openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Deze beleidsregels zijn in deze nota
opgenomen.
Doelstelling van deze nota is in hoofdzaak gericht op een beperking van het venten en een
beperking van het aantal te verlenen standplaatsvergunningen met een rechtvaardige
verdeling van dit beperkte aantal. Het is namelijk een belang van openbare orde dat niet een
onbeperkt aantal standplaatsvergunningen wordt verstrekt en dat er niet onbeperkt wordt
gevent. Een weigering van een standplaatsvergunning en een beperking van het venten is
een inbreuk op de vrijheid van burgers om economische activiteiten te ontwikkelen. Daarom
is een goede onderbouwing nodig. De gemeente moet bij een weigering of beperking
aantonen dat het publieke belang daarvan zwaarder weegt dan de belangen van degene die
standplaats wil innemen of wil venten. De in deze nota geformuleerde beleidsregels zijn van
toepassing op aanvragen voor standplaatsvergunningen en op het venten (waarvoor de
vergunningplicht is afgeschaft).
1.2 Definities
Naast het aanbieden van goederen en diensten in winkels, op de wekelijkse warenmarkten
en via internet is er nog een viertal manieren om deze aan de man te brengen:
• Het commercieel aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste standplaats,
op een bepaalde dag/bepaalde dagen en voor een periode van vier jaar. Een
voorbeeld hiervan is het verkopen van vis of bloemen op (bijvoorbeeld) iedere
zaterdag op een vaste locatie.
• Het commercieel aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste standplaats
voor een bepaalde periode (minimaal 1 dag, maximaal 60 dagen, éénmaal per jaar).
Een voorbeeld hiervan is het verkopen van oliebollen in de periode
november/december van een jaar;1
• Het niet-commercieel aanbieden van goederen en diensten vanaf een vaste
standplaats voor een bepaalde periode (minimaal 1 dag, maximaal 60 dagen,
éénmaal per jaar). Een voorbeeld hiervan is een dagstandplaats voor een ideële
organisatie; 2
• Het al dan niet commercieel aanbieden van goederen en diensten door te venten.

Een standplaatshouder die vooraf dagen selecteert over een langere periode dan twee maanden, valt
ook onder de categorie ‘bepaalde periode’.
2 Paracommerciële activiteiten (genoemd in artikel 4 van de Drank- en Horecawet) van inrichtingen
vanuit een standplaats worden in deze beleidsnotitie geschaard onder incidentele commerciële
standplaatsen.
1
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Onder standplaats verstaan we het vanaf een vaste plaats op of aan de weg of op een
andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden,
verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al
dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
Onder venten verstaan we het te koop aanbieden van goederen en/of diensten op of aan de
openbare weg, aan een huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de
open lucht gelegen plaats, waarbij voortdurend wordt voortbewogen tenzij de cliëntèle wordt
bediend.
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2. Wettelijk kader
2.1 Algemene Plaatselijke Verordening
Venten en aanvragen voor een standplaatsvergunning worden door het college getoetst aan
de betreffende artikelen van de A.P.V.
2.1.1 Artikel A.P.V. venten
Artikel 5.2.2.1 Begripsomschrijving
1.
In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante
handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op of aan de weg, aan
huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht
gelegen plaats, dan wel diensten aan te bieden.
2.

Onder venten wordt niet verstaan:
a.
het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter
exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b.
het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het
eerste lid op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid,
onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel
5.2.4 van deze verordening;
c.
het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het
eerste lid op een standplaats als bedoeld in artikel 5.2.3.1 van deze
verordening.

Artikel 5.2.2.2 Ventverbod
1. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid
en de volksgezondheid in gevaar komt.
2. Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen
18.00 en 09.00 uur.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 geldt het verbod om te venten op zondagen niet
tussen 13.00 en 19.00 uur en op maandag tot en met zaterdag niet tussen 18.00 en
21.00 uur voor het venten met voor directe consumptie geschikte eetwaren en
alcoholvrije dranken.
4. Het verbod geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 5 van het Wegenverkeerswet 1994.
2.1.2 Artikel A.P.V. standplaatsen
Artikel 5.2.3.1 Begripsomschrijving
In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op of aan de
weg of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats te
koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van
goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam,
een wagen of een tafel.
Onder standplaats wordt niet verstaan:
a.
vaste plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder
h, van de Gemeentewet;
b.
vaste plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2.2.1 van de A.P.V.
c.
vaste plaatsen op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5.2.4 van de A.P.V.
Artikel 5.2.3.2 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te
hebben.
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 redelijke eisen van welstand;
b.
vanwege strijd met een geldend bestemmingsplan.
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Artikel 5.2.3.3 Toestemming rechthebbende
Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning
van het college standplaats wordt of is ingenomen.
Artikel 5.2.3.4 Afbakeningsbepalingen
Het verbod van artikel 5.2.3.2, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal
wegenreglement.
De weigeringsgrond milieu geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer;
de weigeringsgrond van artikel 5.2.3.2, tweede lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken.
Artikel 5.2.3.5 Aanhoudingsplicht
Het college houdt de aanvraag om een standplaatsvergunning aan, indien de aanvraag een
activiteit betreft waarvoor tevens een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet
milieubeheer is vereist en indien geen toepassing kan worden gegeven aan het tweede lid, tot
de dag waarop is beslist op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer.
2.2 Weigeringsgronden vanuit de A.P.V.
De praktische toepassingsmogelijkheden van de hierna te noemen gronden om aanvragen
om standplaats in te nemen te weigeren en om op te treden tegen venten zijn sterk
afhankelijk van de uitleg die de bestuursrechter hieraan geeft. Bij het vaststellen van
beleidsregels moet daarom met deze uitleg rekening worden gehouden. Verzoeken om een
standplaatsvergunning c.q. optreden tegen venten worden gebaseerd op vastgesteld beleid.
Evenwel wordt een weigering van een vergunning c.q. optreden tegen venten, waarbij enkel
wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, niet door de rechter erkend.
In de praktijk houdt dit in dat bij ieder besluit op een aanvraag om vergunning voor een
standplaats c.q. besluit tot optreden tegen venten goed moet worden gemotiveerd of er
redenen zijn om van het vastgestelde beleid af te wijken.
Lid 1 van artikel 5.2.2.2. geeft de gronden op basis waarvan tegen venten kan worden
opgetreden: Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid in gevaar komt.
Artikel 5.2.3.2 bepaalt de gronden op basis waarvan een aanvraag om standplaats in te
nemen kan worden geweigerd:
• indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand;
• vanwege de strijd met een geldend bestemmingsplan;
• De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd
in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid en/of volksgezondheid.
2.2.1 Belang van de openbare orde/openbare veiligheid
Vanouds is de A.P.V. een verordening die ziet op openbare orde en overlast. De toelichting
bij de Europese Dienstenrichtlijn omschrijft de begrippen openbare orde en openbare
veiligheid aldus: ‘Het begrip openbare orde, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie, omvat
de bescherming tegen een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel
belang van de samenleving, en kan met name onderwerpen in verband met de menselijke
waardigheid, de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen, alsook
dierenwelzijn omvatten. Evenzo omvat het begrip openbare veiligheid vraagstukken in
verband met de staatsveiligheid.’ (PB L376/41, nr. 41).
Het begrip openbare orde is overigens een open begrip. Voor nadere interpretatie zal de
jurisprudentie van het Hof naar aanleiding van prejudiciële vragen over de Dienstenrichtlijn
moeten worden afgewacht. Het is niet onwaarschijnlijk dat het Hof, gelet op onder meer de
tekst van artikel 41, het begrip ruimer zal uitleggen dan het normaliter bij de uitleg van het
EG-verdrag doet.
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Het begrip “overlast” komt in het EG-recht bij de toetsing van uitzonderingen op het vrij
verkeer niet als zodanig voor. In ieder geval kan overlast onder het openbare ordebegrip
worden gebracht, indien deze een aantasting is van of een duidelijke inbreuk maakt op de
maatschappelijke orde zoals deze geldt in Nederland.
Uit de jurisprudentie blijkt dat beperking van het aantal te verstrekken vergunningen
(maximumstelsel) in het belang van de openbare orde/openbare veiligheid (waaronder dus
vallen: overlast en verkeersveiligheid) is toegestaan. Dit wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 3.
Dit neemt echter niet weg dat iedere aanvraag voor het innemen van een standplaats en
ieder eventueel optreden tegen een venter op haar eigen merites beoordeeld dient te worden.
Een afwijzing c.q. optreden waarbij enkel verwezen wordt naar ‘het beleid’ wordt door de
rechter niet geaccepteerd (Vz. Afd. rechtspraak RVS, 16 september 1988, VNG-LOCIdatabank).
2.2.2 Redelijke eisen van welstand
Deze weigeringsgrond voor een standplaatsvergunning kan gehanteerd worden indien de
standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke
eisen van welstand. Deze weigeringsgrond is qua betekenis synoniem aan “het belang van
het uiterlijk aanzien van de omgeving.” Met deze weigeringsgrond kan aantasting van het
uiterlijk aanzien van bijvoorbeeld monumentale gebouwen of stedebouwkundige ensembles
door het innemen van standplaatsen worden voorkomen. Burgemeester en wethouders
bepalen zelfstandig de invulling van deze weigeringsgrond.
2.2.3 Bestemmingsplan
Besluiten op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening, zoals een bestemmingsplan,
vormen een zelfstandige weigeringsgrond voor aanvragen voor standplaatsen.
Een uitspraak van de Afdeling d.d. 3 oktober 2007 is in deze beleidsnotitie in acht genomen.
De Afdeling beoordeelt het bezwaar dat een standplaats niet mag worden ingenomen op
terrein bestemd als maatschappelijke voorzieningen als gegrond. Volgens de rechterlijke
macht valt een mobiele wagen met brood en banket onder detailhandel en dit strookt niet
met de bestemming maatschappelijke voorzieningen. De Afdeling heeft een uitspraak van de
rechtbank bevestigd. De uitspraak luidde dat het besluit van het college van burgemeester
en wethouders van de desbetreffende gemeente Hardenberg werd vernietigd en dat de zaak
opnieuw beoordeeld moest worden.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg in haar beleidsregels heeft aangegeven dat de aanvraag om
standplaats in te nemen altijd wordt getoetst aan de voorschriften die uit het
bestemmingsplan voortvloeien.
De in deze notitie voorgeschreven standplaatslocaties (zie paragraaf 3.3.2) zijn grotendeels3
bestemd als algemeen woongebied, verkeersgebied en verblijfsgebied. Zoals hierboven reeds
aangegeven zijn in principe standplaatsen toegestaan op plaatsen waarop een bestemming
rust die detailhandel toestaat. Bij een letterlijke vertaling van het bestemmingplan zijn,
behoudens de voorgeschreven locaties in Dedemsvaart en Bergentheim, verder nergens
standplaatsen toegestaan.
Uit jurisprudentie blijkt dat (zeer) ondergeschikte, en aan de hoofdactiviteit gerelateerde,
detailhandel als nevenactiviteit niet als detailhandel in de zin van het bestemmingsplan
moet worden beschouwd (Vgl. ABRS 5 december 1987, BR 1988, 672 (Almere apotheek) en
ABRS 14 februari 1991, BR 1991, 530 (kapper) en Rechtbank Arnhem 17 november 2000,
Awb 00/2052 (Zevenaar videotheek). Dit betekent dat (ondergeschikte) detailhandel niet
altijd strijdigheid met het bestemmingsplan op hoeft te leveren, ook al is in de voorschriften
een detailhandelsverbod opgenomen.

In Dedemsvaart (Markt) en Bergentheim (Bastinghplein) is de bestemming respectievelijk
“kernwinkelgebied” en “centrumgebied”. Hier is de vestiging van detailhandel (standplaatsen) conform
bestemmingsplan.

3
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De meeste ambulante handelaren, enkele uitzonderingen daargelaten, nemen enkele dagen
standplaats in binnen de gemeentegrenzen. De voorgeschreven locaties waar standplaats
mag worden ingenomen zijn voortdurend bezet door standplaatsen. Op grond van
bovenstaande jurisprudentie acht het college deze ambulante vorm van detailhandel (geen
structurele bezetting) ondergeschikt aan de geldende hoofdbestemming. Dit betekent dat
deze (ondergeschikte) ambulante detailhandel geen strijdigheid met het bestemmingsplan
oplevert, ook al is in de voorschriften een detailhandelsverbod opgenomen.
2.3 Overige regelgeving
Naast de weigeringsgronden genoemd in de A.P.V. is tevens de volgende
jurisprudentie/wetgeving van belang.
•
Voorkomen marktvorming
Het stellen van een maximum aantal van 5 bij elkaar gelegen standplaatsen, omdat er (bij
een groter aantal) in feite sprake zou zijn van verkapte marktvorming, werd door de afdeling
Rechtspraak van de Raad van State “ niet onredelijk” geacht.
• Warenwet
Op het drijven van handel in waren zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet zijn de
bepalingen uit de Warenwet van toepassing. De Warenwet stelt regels met betrekking tot de
goede hoedanigheid en aanduiding van waren. Daarnaast stelt de Warenwet regels met
betrekking tot hygiene en degelijkheid van producten. Deze voorschriften gelden naast de
voorschriften die door het College gesteld worden op basis van een vent- en
standplaatsvergunning. De Warenwet wordt gehandhaafd door de Voedsel en
Warenautoriteit.

• Winkeltijdenwet
In artikel 2 van deze wet is het verbod gesteld om een winkel voor het publiek
geopend te hebben op zondag, een aantal feestdagen en een aantal genoemde tijden.
Zo mag een winkel op werkdagen normaal gesproken alleen tussen 6.00 uur en
22.00 uur geopend zijn.
Omdat in lid 2 van dit artikel de term “anders dan in een winkel” wordt gebruikt,
zijn de in deze wet genoemde bepalingen ook van toepassing op de straathandel. In
artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet wordt hierop overigens weer
een uitzondering gemaakt voor de straatverkoop van voor directe consumptie
geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.
• Wet milieubeheer
In de Wet milieubeheer wordt een regeling getroffen ten aanzien van inrichtingen die hinder
of overlast kunnen veroorzaken voor de omgeving. Deze bepalingen gelden ook voor een
standplaatshouder, voor zover zijn verkoopplek als 'inrichting' kan worden aangemerkt. Van
belang is de regelgeving die geldt voor bijvoorbeeld patatverkopers, die voor wat betreft de
frituurinrichting aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
• Vreemdelingenwet 2000
In het kader van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) dient bij de aanvraag om een
vergunning voor standplaatsen een verblijfsrechtelijke toets plaats te vinden
(verificatieplicht) voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan. Artikel 9, tweede lid,
van de Vw 2000 schept een verplichting om desgevraagd bij een aanvraag voor een
dergelijke beschikking een document te overleggen waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.
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3. Vent- en standplaatsenbeleid in de gemeente Hardenberg
3.1 Inleiding
Ten aanzien van detailhandel in het algemeen kan opgemerkt worden dat deze al enige tijd
onder druk staat. De gemeente Hardenberg vormt daarop geen uitzondering.
Uit de vastgestelde detailhandelsstructuurvisies blijkt dat vooral in de kernen anders dan
Dedemsvaart en Hardenberg de lokale middenstand onder druk staat. De komst van
standplaatshouders en venters in de gemeente levert veelal aanvullende concurrentie op
voor de gevestigde lokale middenstand. In het verleden is het beschermen van het
voorzieningenniveau in de gemeente ten behoeve van de consument als een openbare
ordebelang aangemerkt. Daarbij werd in ogenschouw genomen dat gevestigde winkeliers
geconfronteerd worden met hoge exploitatiekosten die niet in verhouding staan tot de vrij
lage exploitatiekosten van de straathandelaren. Uit jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrecht van de Raad van State blijkt dat het reguleren van de
concurrentieverhoudingen niet als een huishoudelijk belang van de gemeente wordt
aangemerkt. Dit betekent dat de gemeente met betrekking tot de ambulante aanvragers geen
branches kan uitsluiten op (de vooraf vastgelegde) locaties binnen de gemeentegrenzen. Zelfs
niet als dan het voortbestaan van de lokale voorzieningen in gevaar komt.
3.2 Venten
Voor het venten is geen vergunning benodigd. Op grond van artikel 5.2.2.2 van de A.P.V. is
de volgende algemene regel bij het venten van toepassing:
- Het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 18.00 en
09.00 uur. In afwijking van het hiervoor bepaalde geldt het verbod om te venten op
zondagen niet tussen 13.00 en 19.00 uur en op maandag tot en met zaterdag niet tussen
18.00 en 21.00 uur voor venters met voor directe consumptie geschikte eetwaren en
alcoholvrije dranken.
Er kan tegen venten worden opgetreden, zodra er sprake is van venten waardoor de
openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid in gevaar komt. Deze belangen
worden geacht in gevaar te komen in de volgende gevallen:
- Als er meer dan 2 verschillende venters tegelijk per dag in dezelfde kern venten;4
- Als er meer dan 4 verschillende venters per dag in recreatiegebied de Oldemeijer venten;
- Als een venter gebruik maakt van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter
versterking van het geluid;
- Als het verkeer door een venter in zijn doorgang wordt belemmerd;
- Als op maandag in Hardenberg en op woensdag in Dedemsvaart wordt gevent op en direct
rondom het marktterrein gedurende de tijden dat de weekmarkten worden gehouden.
Indien een venter in strijd is met één of meerdere van bovenstaande algemene regels of op
een andere manier de openbare orde en/of openbare veiligheid in het gevaar brengt, kan
tegen het venten worden opgetreden wegens strijdigheid met het in artikel 5.2.2.2
opgenomen verbod.

4 In het belang van de openbare orde wordt er handhavend opgetreden tegen alle personen die in de
betreffende kern (waar meer dan 2 venters actief zijn) venten. Hetzelfde geldt voor een overtreding van
de algemene regel met betrekking tot het recreatiegebied “de Oldemeijer”.
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3.3 Maximumstelsel standplaatsen
Het kan als een belang van de openbare orde en de openbare veiligheid worden beschouwd
dat niet een onbeperkt aantal standplaatsvergunningen per locatie wordt afgegeven. Voor
iedere aanvraag voor het innemen van een standplaats dient afzonderlijk te worden
vastgesteld of het innemen van een standplaats op die locatie een verstoring van de
openbare orde oplevert of dat de veiligheid in het gedrang komt. Het aantal te verlenen
vergunningen voor het innemen van een standplaats kan per kern aan een maximum
worden gebonden.
Uit de jurisprudentie blijkt dat een maximumstelsel een goed toetsingscriterium is bij het
beoordelen van een aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats.
Het maximumstelsel betekent niet per definitie dat een aanvraag bij overschrijding van het
maximum wordt geweigerd. Per geval dient te worden bezien of afwijking van dit maximum
op grond van bijzondere omstandigheden mogelijk of wenselijk is.
3.3.1 Uitwerking maximumstelsel op standplaatsvergunningen
In tegenstelling tot venten is het innemen van een standplaats locatiegebonden. Voor iedere
locatie is een afzonderlijke vergunning noodzakelijk. Voor iedere locatie afzonderlijk zal dus
moeten worden vastgesteld of het innemen van een standplaats op die locatie een verstoring
van de openbare orde of het in gevaar brengen van de openbare veiligheid tot gevolg kan
hebben. Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving is bijvoorbeeld noodzakelijk om de
verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen. Om verstoring van de openbare orde te
voorkomen is er gekozen voor een beleid waarbij vergunning wordt verleend voor een
maximum aantal standplaatsen per dag en per locatie op vooraf geselecteerde locaties (zie
3.3.2).
3.3.2 Locaties met het daarbij horende maximum te verlenen vergunningen
Onderstaand wordt per locatie aangegeven hoeveel standplaatsvergunningen daar maximaal
voor verstrekt mogen worden. Deze locaties zijn vooraf geselecteerd en daarbij is de
inschatting gemaakt hoeveel standplaatsen maximaal tegelijkertijd mogen worden
ingenomen, zonder dat er een bedreiging ontstaat voor de openbare orde en openbare
veiligheid.
Hardenberg (centrum)
Op de Markt wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal twee vaste
standplaatsen per dag en één incidentele (niet-)commerciële standplaats (bepaalde tijd) per
dag.
Hardenberg (centrum)
Op het Klepperplein (naast de Klepperman) wordt vergunning verleend voor het innemen
van maximaal één incidentele niet-commerciële standplaats per dag.5
Hardenberg (Baalderveld)
Op het plein rondom de Floralaan 46 wordt vergunning verleend voor het innemen van
maximaal één vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.
Hardenberg (Heemse)
Op het Jupiterplein wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal één
vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.

5 In het belang van de openbare orde mag de niet-commerciële standplaats niet meer dan acht m²
innemen op het Klepperplein in het centrum van Hardenberg. Indien de standplaats van de aanvrager
meer oppervlakte dan acht m² inneemt, komt deze niet in aanmerking voor een plaats op het
Klepperplein.
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Dedemsvaart
In Dedemsvaart op de westzijde van de Markt (op de parkeerstrook) wordt vergunning
verleend voor het innemen van maximaal drie vaste standplaatsen en één incidentele
commerciële standplaats (bepaalde tijd) per dag . Daarnaast mag er nog een incidentele nietcommerciële standplaats staan aan de noordzijde van (en verbonden aan) het “olde
postkantoor” op de Markt.6
De regeling is van toepassing totdat de geplande herinrichting van het centrum van
Dedemsvaart is afgerond. Tijdens deze herinrichting zal worden beoordeeld of deze regels
gehandhaafd kunnen blijven dan wel aanpassing behoeven. In de te verstrekken vergunning
zal deze clausule moeten worden opgenomen.
Gramsbergen
Op de Hattemattestraat tussen nr. 10 en 12 (de parkeerplaatsen) wordt een vergunning
verleend voor het innemen van maximaal twee vaste commerciële standplaatsen per dag en
maximaal één incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag (bepaalde tijd).
Slagharen
Op het Anton Geerdesplein wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal drie
vaste standplaatsen per dag en één incidentele (niet-) commerciële standplaats per dag
(bepaalde tijd).
Bergentheim
Op het Bastinghplein wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal drie vaste
standplaatsen per dag en één incidentele (niet-) commerciële standplaats per dag (bepaalde
tijd).
Balkbrug
Op de parkeerplaats aan de Regentenlaan (aan de kant van de Ommerweg) wordt
vergunning verleend voor het innemen van maximaal één vaste/incidentele (niet-)
commerciële standplaats per dag.
De Krim
Op het Turfstekersplein wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal twee
vaste standplaatsen per dag en één incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag
(bepaalde tijd).
Lutten
Op de parkeerplaats rond Anerweg Noord 8 wordt vergunning verleend voor het innemen
van maximaal één vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.
Bruchterveld
Op de parkeerplaats rond Broekdijk 35 wordt vergunning verleend voor het innemen van
maximaal één vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.
Kloosterhaar
Op de hoek Dorpsstraat/Groenedijk wordt vergunning verleend voor het innemen van
maximaal één vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.
Sibculo
Op de Kloosterdijk (bij Spar) wordt vergunning verleend voor het innemen van maximaal één
vaste/incidentele (niet-)commerciële standplaats per dag.
Mariënberg
Wegens gebrek aan geschikt openbaar terrein worden hier geen vergunningen verleend voor
het innemen van standplaatsen.

6

In het belang van de openbare orde mag de niet-commerciële standplaats niet meer dan zes m²
innemen ten noorden van het “olde postkantoor” in het centrum van Dedemsvaart. Indien de
standplaats van de aanvrager meer oppervlakte dan zes m² inneemt, komt deze niet in aanmerking
voor een plaats ten noorden van het “olde postkantoor” .
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3.3.3 Looptijd van de vergunning
Artikel 1.7 van de A.P.V. schrijft voor dat de vergunningen (op basis van de A.P.V.) voor
onbepaalde tijd verleend dienen te worden, mits anders bepaald. Een vergunning mag alleen
voor beperkte duur worden verstrekt, als er (na afloop van die duur) in feite sprake is van
automatische verlenging (mits nog aan de voorwaarden wordt voldaan) of als er sprake is
van een beperkt aantal vergunningen door een 'dwingende reden van algemeen belang'.
Op grond van deze bepaling wenst het college van burgemeester en wethouders geen
vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. De vergunningen worden voor een termijn
van 4 jaar verleend met daarbij de mogelijkheid tot verlenging, mits aan de in deze
beleidsnota omschreven voorwaarden is voldaan.
3.3.4 Overige beleidsregels (uit oogpunt openbare orde) waaraan aanvragen worden getoetst:
•
•

•

•
•

Er wordt, in het belang van de openbare orde, geen vergunning verleend voor het
innemen van een standplaats na 18.00 uur en voor 09.00 uur.
In afwijking van het hiervoor bepaalde kan vergunning worden verleend voor het
innemen van een standplaats voor de verkoop van voor directe consumptie geschikte
eetwaren en alcoholvrije dranken tussen 18.00 en 21.00 uur en voor zondagen
tussen 13.00 en 19.00 uur.
Er worden, in het belang van de openbare orde, geen vergunningen verleend voor het
innemen van een standplaats op de Markt op maandag in Hardenberg en op de
Markt op woensdag in Dedemsvaart gedurende de tijden dat daar de weekmarkten
worden gehouden (tot 14.00 uur).
Er wordt, in het belang van de openbare orde, geen vergunning verleend voor het
innemen van een standplaats met een grotere oppervlakte dan 30 vierkante meter.
Om de uiterlijke kwaliteit in het openbare gebied te waarborgen is het van belang dat
de standplaats tijdens de exploitatie daarvan een verzorgde indruk maakt.
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3.4 Inwerkingtreding beleid en overgangsrecht
Geen van de bestaande standplaatshouders hebben voor vaststelling van dit beleid een
vergunning voor onbepaalde tijd verkregen.
Er is reeds een aantal aanvragen ingediend bij de gemeente voor het gehele jaar 2008.
Het beleid voor venten en standplaatsen gaat in op zaterdag 3 mei 2008 en de ingediende
aanvragen zullen getoetst worden aan dit beleid.
Op basis van anciënniteiten (wie staat het langst op een bepaalde locatie?) wordt bepaald
wie het eerste recht heeft op een bepaalde locatie en de bijbehorende dag.
Er zijn locaties waarbij op bepaalde dagen de huidige bezetting van het aantal standplaatsen
het voorgeschreven maximumstelsel overschrijden. In bijlage 3 staan die locaties met
bijbehorende dagen vermeld en staat aangegeven vanaf welke datum de betreffende
standplaatshouder de standplaats inneemt.7
De standplaatshouders die op grond van de anciënniteiten het maximumstelsel op een
bepaalde locatie overschrijden, worden een natuurlijke afvloeiingsregeling aangeboden.
Het zou namelijk als onredelijk beschouwd kunnen worden indien deze standplaatshouders
(die een vergunning hebben aangevraagd voor 2008 en al jaren op de locatie standplaats
innemen) met ingang van april 2008 met onmiddellijke ingang geen vergunning meer
verkrijgen voor bovenstaande locaties.
Derhalve geldt voor J. Janssen jr. en F.W.A. Paulussen (donderdag, Markt Hardenberg), R.
Bouwman (donderdag, Turfstekersplein te de Krim), C. de Kloe en B. Kikkert (zaterdag,
Markt Hardenberg) en M. de Kloe (zaterdag, Anton Geerdesplein) dat ze een vergunning
krijgen voor 4 jaar met daarbij de mogelijkheid tot verlenging.
Op het moment dat de standplaatshouder zelf persoonlijk geen standplaats meer inneemt op
deze locatie, zal het recht vervallen van deze standplaatshouder om een standplaats in te
nemen op de daarbij horende locatie.
In 2007 en voorgaande jaren zijn er standplaatshouders geweest die op een andere locatie
hebben gestaan dan in deze notitie wordt aangewezen. Deze standplaatshouders staan
(variërend van minimaal een jaar tot in een enkel geval 30 jaar) met vergunning dan wel
toestemming van de gemeente op bovenstaande locaties. Ook hier zou het als onredelijk
beschouwd kunnen worden indien deze standplaatshouders met onmiddellijke ingang geen
vergunning zouden verkrijgen om hun standplaats op de afwijkende locaties te exploiteren.
Derhalve zullen de standplaatshouders op deze afwijkende locaties een vergunning krijgen
voor 4 jaar met daarbij de mogelijkheid tot verlenging. Op het moment dat de
standplaatshouder zelf persoonlijk geen standplaats meer inneemt op deze locatie, zal de
locatie vervallen als standplaatslocatie. In de tussentijd zal er geen vergunning worden
verstrekt aan derden om standplaats in te nemen op deze afwijkende locaties.
Voorzover uit de gemeentelijke administratie bekend, zijn dit de volgende
standplaatshouders:
Hardenberg, parkeerplaats Lange Spruit 7:
• A. Nawijn, vis. Zaterdag (10.00 – 15.00 uur).
• Autofocus, autoruitreparatie. Zaterdag (09.00 – 17.00 uur)

8

Hardenberg, parkeerplaats Energieweg 3 (particulier terrein):
G. Scholten-Veenstra, snacks. Maandag tot en met vrijdag (11.00 – 19.00 uur).
Gramsbergen, Oostermaat 66:
J.D. Ruizendaal, vis. Vrijdag (10.00 – 18.00 uur)

Dit zijn gegevens voorzover bekend uit het gemeentelijke archief. Als blijkt dat een standplaatshouder
reeds langer op een locatie (op een bepaalde dag) staat, dan moet hij/zij dit aan de hand van
schriftelijke bewijzen aantonen aan de gemeente.
8 De franchisenemers (de heer B. en mevrouw van Wieren) van Autofocus hebben een reservering op
een kavel op bedrijventerrein Haardijk. Zodra het bedrijf van de franchisenemers economisch actief is
op het bedrijventerrein Haardijk, zal de autoruitreparatie vanuit dat bedrijf op het betreffende perceel
gaan plaatsvinden. Tot die tijd mogen de franchisenemers van Autofocus standplaats innemen op de
parkeerplaats nabij Lange Spruit 7.
7
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Gramsbergen, Baron van Voerst van Lyndenstraat 35:
Duinkerken, snacks. Vrijdag en zaterdag (16.00 – 20.00 uur).
Balkbrug, Meppelerweg 7 (particulier terrein):
H. Kosse, vis. Zaterdag (09.00 – 18.00 uur)
Balkbrug, Ommerweg 2 (particulier terrein):
Vishandel Zuiderzee, vis. Donderdag (08.00 – 13.00 uur).
Mariënberg, hoek Nieuweweg/Hardenbergerweg:
A. Struis, snacks en vis. Maandag tot en met zondag (09.00 – 21.00 uur).
Kloosterhaar, Dorpsstraat 21 (particulier terrein):
P. de Jonge, aardappelen, groente en fruit. Dinsdag (08.30 – 13.00 uur)
Dedemsvaart, Bloemenbuurt (parkeerplaats achter de Jumbo):
Ripo Autoruiten. 7 zaterdagen per jaar.
Hardenberg, grond gelegen voor pand Voorstraat 9.
B. Wiechers (HEMA). Standplaats maximaal 6 m². In de volgende perioden:
• De periode gedurende de bouwvakvakantie (van begin bouwvak tot en met eind
bouwvak van zowel noord, midden als zuid).
• Koninginnedag, bevrijdingsdag en hemelvaartsdag en dagen waarop lokale
activiteiten zijn georganiseerd in het centrum van Hardenberg.
Hardenberg, grond gelegen voor pand Voorstraat 15.
H. Olsman, oliebollen. In de volgende perioden:
• Zomerperiode, 6 weken. Op donderdag en zaterdag.
• November, 4 zaterdagen.
• Na 5 december tot aan 1e kerstdag, elke zaterdag.
• In de periode tussen kerst en oud en nieuw, iedere (werk)dag.
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4. Vergunningverlening
4.1 De vergunningaanvraag
De aanvraag voor een vergunning voor het innemen van een standplaats geschiedt
schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders. De aanvrager doet zijn aanvraag
via een aanvraagformulier (zie bijlage 2). Dit aanvraagformulier kan ook gedownload worden
van de website van de gemeente Hardenberg.
Daarnaast wordt de aanvrager verzocht een aantal bescheiden mee te zenden, zoals:
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van aanvrager.
- Een kopie van een bewijs van inschrijving van aanvrager bij de Kamer van Koophandel
- Een kopie van inschrijving van aanvrager bij het Centrale Registratiekantoor
- Een bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende verzekerd is tegen vorderingen
uit schadevergoeding, waartoe hij uit aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen
worden verplicht wegens het aan derden of aan de openbare ruimte toegebrachte
schade
- Indien gebruik wordt gemaakt van installaties waarin gekookt, gebakken of gebraden
en/of gefrituurd kan worden, een bewijs van veiligheid van de te gebruiken apparatuur
4.2 De beoordeling en afhandeling van de vergunningaanvraag
De vergunningaanvraag wordt getoetst aan de A.P.V. van de gemeente Hardenberg en aan de
daarop gebaseerde beleidsregels. Bij de procedure van vergunningverlening gelden de regels
van de algemene wet bestuursrecht.
De ontvangst, beoordeling en het weigeren/verlenen van de vergunning voor het innemen
van de standplaats is de taak van de nieuwe afdeling die zich gaat bezighouden met
vergunningverlening binnen de gemeente Hardenberg.
4.3 Vergunning op naam
Een standplaatsvergunning wordt alleen aan een natuurlijk persoon op naam verleend.
Daarmee is die vergunning persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een
ander, ook al is deze een gezinslid, werknemer of vennoot van de vergunninghouder. Wel is
het toegestaan dat de vergunninghouder zich laat bijstaan door een ander.
4.4 Voorschriften die worden verbonden aan standplaatsvergunningen
De volgende voorschriften worden verbonden aan standplaatsvergunningen:
1. De standplaats dient op een zodanige wijze ingenomen worden, dat er geen
(geluids)overlast ontstaat voor omwonenden, parkeerders en passanten.
2. Eventuele aanwijzingen van de zijde van de politie, brandweer of gemeente dienen
stipt te worden opgevolgd.
3. De standplaatslocatie moet volledig ontruimd zijn, gedurende de tijd dat van de
vergunning geen gebruik mag worden gemaakt.
4. De standplaats moet te allen tijde een verzorgde indruk maken.
5. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen, dat de directe omgeving niet wordt
verontreinigd, als gevolg van het verkopen van de waren.
6. De gemeente verzorgt geen afvalinzameling voor standplaatshouders. De
standplaatshouder dient al het afval op en rondom de standplaats (binnen omtrek
van 50 meter) zelf op te ruimen en mee te nemen.
7. Het gebruik van geluidsversterkende apparatuur is niet toegestaan.
8. Van de vergunning mag slechts persoonlijk door de vergunninghouder gebruik
worden gemaakt.
9. De vergunning vervalt, wanneer daarvan gedurende 6 weken geen gebruik van is
gemaakt.
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4.5 Intrekken en wijzigen van standplaatsvergunning
De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd op basis van artikel 1.6 van de A.P.V.:
• indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
• indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten,
opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden
aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de
belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
• indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen
niet zijn of worden nagekomen;
• indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een
daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een
redelijke termijn;
• indien de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.
4.6 Evenementen en bijzondere gelegenheden
Bij evenementen is het in principe zo dat de organisatie van een evenement rekening moet
houden met eventuele standplaatshouders. “Zij blijven gerechtigd hun standplaats in te
nemen.” Zo eindigt het voorschrift in de evenementenvergunning. Dus over het algemeen
zijn de standplaatshouders gerechtigd de standplaats in te nemen tijdens evenementen op
een betreffende locatie. Indien de organisatie de grond wil gebruiken waar normaliter
standplaatsen staan, dienen zij dit in onderling overleg te regelen met de
standplaatshouder(s) en de gemeente Hardenberg. In overleg wordt bekeken of de
standplaatshouder eventueel een andere positie op de locatie in kan nemen. Hierbij moet de
openbare orde en verkeersveiligheid niet in het geding komen.
4.7 Wachtlijst
Indien een aanvrager geen standplaats kan innemen omdat het maximum aantal
standplaatsen is vergund, wordt hij (indien gewenst) voor een ander aan te geven locatie en
tijdstip op een wachtlijst geplaatst. Indien er een plaats vrijkomt, wordt er (naar volgorde
van tijdstip van plaatsing op de wachtlijst) geïnformeerd of er nog belangstelling is voor de
betreffende plaats en kan een vergunning worden verleend. De wachtlijst werkt met
kalenderjaren. Voor elk kalenderjaar dient opnieuw inschrijving op de wachtlijst te
geschieden (i.v.m. actualisering van de wachtlijst).
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5. Leges standplaatsen
5.1 Inleiding
Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen zijn, op grond van de
Legesverordening, leges verschuldigd. Het doel van het heffen van leges, of het op andere
wijze in rekening brengen van kosten, is dat diensten van de gemeente op een redelijke
wijze, al dan niet gedeeltelijk worden vergoed.
Artikel 228 van de Gemeentewet bepaalt daarnaast dat ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond een
precariobelasting kan worden geheven. De gemeente Hardenberg heft vooralsnog geen
precariobelasting.
5.2 Standplaatsen
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een
standplaatsvergunning als bedoeld in de A.P.V. worden leges geheven zoals bepaald in
artikel 16.10.2 van de Legesverordening.
Indien de standplaats op gemeentegrond wordt ingenomen (dus niet op particulier terrein),
worden tevens leges geheven conform de artikelen 16.8.1 en 16.8.2 van de
Legesverordening.
De tarievenstructuur zal in 2008 worden beoordeeld door het college van burgemeester en
wethouders, mede tegen de achtergrond van de integrale kostentoerekening.
De leges zullen een totaalbeeld moeten vormen van de gemeentelijke administratiekosten,
verbruikte elektriciteitskosten en schoonmaakkosten e.d.
Indien er aan de hand van de beoordeling wijzigingen optreden, zullen deze worden
meegenomen in de Legesverordening 2009.
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6. Handhaving
Er moet op toegezien worden dat het beleid ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
De stadswachten en de Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) zien toe op naleving
van de voorschriften.
De stadswachten hebben, hoewel zij geen formele bevoegdheden hebben, een signalerende
functie. Ze zijn de ogen en de oren van de politie/gemeente. Deze stadswachten zijn veelal
aanwezig in de winkelcentra; op deze manier kunnen ze uitstekend signaleren welke
ondernemer een overtreding begaat door zich niet aan het beleid te houden.
De stadswachten geven deze gegevens door aan de gemeente (in eerste instantie: de BOA’s).
De BOA’s kunnen gedragshouding van de in overtreding zijnde ondernemer wijzigen door
middel van een strafrechterlijke boete.
Helpt dit onvoldoende, dan kan vervolgens via bestuursrechterlijke handhavingsmiddelen
(dwangsom of bestuursdwang) worden “opgetreden” door het college van burgemeester en
wethouders (daarbij geadviseerd door de afdeling vergunningverlening en handhaving).
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Bijlage 1: Verstrekte vergunningen 2007
Vergunninghouder
ma di wo do vr za
tijd
Balkbrug (Nanning)
Vishandel Zuiderzee
x
8.00 – 13.00 vis
Balkbrug (Takens)
Visspecialist Henk Kosse
x 9.00 – 18.00 vis
Bergentheim (Bastingplein)
V.O.F. Muys
x
10.00 – 18.00 vis
P. de Jonge
x
x
x
13.00 – 18.00 AGF
R. Bouwman
x
13.00 – 17.30 kaas
Bruchterveld (Broekdijk, particulierterrein, supermarkt)

product

tot
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008

Dedemsvaart (Westzijde, naast Postkantoor)
T. Janse
x
8.30 – 18.00 kaas
1 april 2008
H. Kosse
x x x 9.00 – 18.00 vis
1 april 2008
H.J.Boomkamp
x 8.00 – 17.00 kaas
1 april 2008
AFG Holland
x
8:00 – 18:00 AGF
1 april 2008
P.T. Ho
x
x x x 08:00-21:00 Loempia’s
1 april 2008
Dedemsvaart (Bloemenbuurt, parkeerplaats achter Jumbo)
Ripo Autoruiten
Autoruitreparatie
7 zaterdagen 2008
De Krim (Turfstekerplein)
Nawijn
x
09.00 – 12.30 vis
1 april 2008
J. Kroesen
x
13.00 – 17.00 brood,koek,banket
1 april 2008
P. de Jonge
x
8.00 – 13.00 AGF
1 april 2008
R. Bouwman
x
8.00 – 12.30 kaas
1 april 2008
Gramsbergen (Hattemattestraat)
J. H. van der Bent
x
8.30 – 12.30 kaas
1 april 2008
Dhr. Dijk
x
8.00-13.00 brood en banket
1 april 2008
Gramsbergen (Oostermaat 66 café Boonstra)
J.D. Ruizendaal
x
10.00 – 18.00 vis
1 april 2008
Gramsbergen (vv Lyndenstraat 35)
Mevr. Duinkerken
x x 16,00 – 20,00 snacks en aanverwante artikelen
1 april 2008
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Vergunninghouder
Hardenberg (Oostplein)
Nawijn
C. de Kloe
N. K. Tang
J. Janssen
F.W.A. Paulussen

di
x

wo

do

x

x
x
x
x

Be Kikkert
H. van de Berg

vr za

x

x

parkeerplaats (bij Gamma)
Anne Nawijn
Autofocus
Energieweg 3 particulier terrein
G. Scholten-Veenstra
x

x

x

x

Tijd

Product

Tot

x
x

09.30 – 18.00vis
9.00 – 18.00bloemen
09.00 – 21.00loempia’s
08.00 – 18.00AGF
08.00 – 17.00Boter kaas eieren
kaas-worst+aanverwante
09.00 – 17.00 artikelen
8.00 – 18.00vis

1 april 2008
1 april 2008

x
x

10.00 – 15.00vis
9.00-17.00autoruit reparatie

1 april 2008
-

11.00 – 19.00snacks

1 april 2008

8.30 – 16.00AGF

1 april 2008

x
x

x

1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008

Jupiterplein max. 2
Baalderveld part. Terrein Plus markt
Kloosterhaar (Hoek Dorpsstraat/Groenedijk)
Dorpsstraat 21 part.terrein
P.E. de Jonge
x
Lutten (Anerweg Noord 8, Kerk)
Nawijn
x
Marienberg (Hoek Nieuweweg/Hardenbergerweg) max. 1.
A. Struis

x

x

x

x

x

x
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14.30 – 18.00vis

1 april 2008

9 :00 - (ma t/m zo)
21 :00 snacks en vis

1 april 2008
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Vergunninghouder
ma di wo do vr za
Sibculo (Kloosterdijk, particulier terrein,SPAR) max. 1.
Slagharen (Anton Geerdesplein)
H. Knegt
J. H. van der Bent
Joh. Visscher
P.H. Stam
Hasperhoven
P. de Jonge
C. de Kloe

tijd

x
x

8.00 – 18.00brood en banket
13.00 – 17.00kaas
9.00 – 14.00vis
8.00 – 16.00AGF
9.00 – 18.00vis
8.00 – 13.00AGF
9,00 – 18,00bloemen

x
x
x

product

x

x
x
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tot

1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
1 april 2008
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Bijlage 2: Aanvraagformulieren standplaatsvergunning
Aanvraag standplaats commercieel
Gegevens Gemeente
Dossiernummer:

Datum ontvangst:

Einddatum:

Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters : ____________________________________________________________________
Naam bedrijf

: ____________________________________________________________________

Contactpersoon

: ____________________________________________________________________

Adres

: ____________________________________________________________________

Postcode en plaats

: ____________________________________________________________________

Telefoonnummer

: ____________________________________________________________________

Faxnummer

: ____________________________________________________________________

e-mailadres

: ____________________________________________________________________

vraagt vergunning aan voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 192 van de
Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Hardenberg.
2. Verdere gegevens
Te verkopen artikel(en)

: _______________________________________________________

Aantal m² benodigd oppervlak

: _______________________________________________________

Dag en periode waarvoor standplaats wordt gevraagd: _____________________________________
Gewenste locatie

○ Hardenberg Centrum
○ Hardenberg
o Hardenberg
○ Bergentheim
○ Slagharen
○ Dedemsvaart
○ Gramsbergen
o Balkbrug
o Bruchterveld
o De Krim
o Lutten
o Sibculo
o Kloosterhaar

de Markt
Jupiterplein
Floralaan
Dr. J.H. Bastingplein
A. Geerdesplein
Westzijde van de Markt
Hattemattestraat
Regentenlaan
Broekdijk 35
Turfstekersplein
Anerweg Noord 8
Kloosterdijk (nabij SPAR)
Hoek Dorpsstraat/Groenedijk

3. Ondertekening
Plaats

:_______________________________________________________________

Datum

:_______________________________________________________________

Handtekening

:_______________________________________________________________

Deze aanvraag in enkelvoud:

*
indienen bij het loket Bouwen en Wonen op het gemeentehuis van
HARDENBERG of verzenden aan loket Bouwen en Wonen, Postbus 500, 7770 BA
HARDENBERG
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Aanvraagformulier voor een NIET commerciële standplaatsvergunning
Datum ontvangst:
Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
4. Gegevens van de aanvrager
Naam instelling

: _________________________________________________________________

Naam contactpersoon

: _________________________________________________________________

Functie contactpersoon : _________________________________________________________________
Adres

: _________________________________________________________________

Postcode en plaats

: _________________________________________________________________

Telefoonnummer

: _________________________________________________________________

Faxnummer

: _________________________________________________________________

e-mailadres

: _________________________________________________________________

Vraagt vergunning aan voor het innemen van een NIET commerciële standplaats als bedoeld
in artikel 192 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Hardenberg.

5. verdere gegevens
Doeleinden waarvoor standplaats wordt gevraagd:
Aantal m² grondoppervlakte benodigd:
_____________________________________________________ _____________________________________
Dag(deel)/periode waarop/waarin standplaats wordt gevraagd:
_________________________________________________________________________________ _________
Gewenste locatie:
______________________________________________________________________ ____________________
6. Ondertekening
Plaats

:________________________________________________________________

Datum

:________________________________________________________________

Handtekening

:________________________________________________________________

ze aanvraag in enkelvoud:

* indienen bij het loket Bouwen en Wonen op het gemeentehuis van
HARDENBERG,
of
* verzenden aan loket Bouwen en Wonen, Postbus 500, 7770 BA
HARDENBERG
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Bijlage 3. Anciënniteiten verstrekte vergunningen locaties meerdere
standplaatshouders
Hardenberg (twee vaste standplaatsen)
Donderdag:
1. H. van de Berg, vis, 8 december 1995
2. N.K. Tang, loempia’s, 10 juli 1997
3. J. Janssen, AGF, 1 juni 2004
4. F.W.A. Paulussen, zuivelproducten, 19 januari 2006
Zaterdag:
1. H. van de Berg, 01 juni 1990
2. N.K. Tang, loempia’s. 01 januari 1994
3. C. de Kloe, bloemen, 27 juni 1995
4. B. Kikkert, zuivelproducten, 11 december 2006
De Krim: (twee vaste standplaatsen)
Donderdag
1. A. Nawijn, vis. Standplaatsvergunning 2001/2005/2006 en 2007
1. P. de Jonge, AFG. Standplaatsvergunning 2001/2005/2006 en 2007
3. Kaashandel R. Bouwman, zuivelproducten. Standplaatsvergunning 2005/2006 en 2007
Slagharen (drie vaste standplaatsen)
Zaterdag
1. J.H. van der Bent, kaas. 5 januari 1994.
2. P.H. Stam, AGF. 30 december 1994.
3. H. Knegt, brood en banket. 2 maart 1995.
4. M. de Kloe, bloemen, 2002
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Bijlage 4. Voorgeschreven standplaatslocaties in beeld
Baalderveld (Hardenberg)

Balkbrug

Bergentheim
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Bruchterveld

De Krim

Dedemsvaart
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Gramsbergen, parkeerplaats voor huizen Hattemattestraat 16 en 18

Hardenberg, de Markt

Heemse (Hardenberg), Jupiterplein
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Kloosterhaar

Lutten

Sibculo
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Slagharen
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