STANDPLAATSENBELEID VLIELAND 2018
Inleiding
Deze notitie standplaatsenbeleid 2018 is een uitwerking van “Afdeling 4 Standplaatsen” en in het
bijzonder artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland 2011 (APV 2011). Het biedt
een toetsingskader voor vergunningverlening en vormt ook een regelinstrument om verstoring van de
openbare orde en/of ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen op het gebied van de
ambulante handel. Gezien het feit dat een groot deel van Vlieland natuurgebied is, er een waardevol
dorpsgezicht is en een beperkte wegennet wordt terughoudend omgegaan met het uitgeven van
vergunningen voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 eerste lid van de APV
2011. Met het in dit standplaatsenbeleid omschreven vergunningstelsel worden bovengenoemde
waarden (natuurgebied en waardevol dorpsgezicht) zoveel mogelijk beschermd.
Geschiedenis
In 2011 is gelijk met de vaststelling van de nieuwe APV Vlieland het standplaatsenbeleid Vlieland
2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Op verzoek van de gemeenteraad is het beleid in 2013 geëvalueerd en op enkele onderdelen
aangepast.
In 2017 is het op dat moment geldende beleid op enkele punten aangepast en op 4 juli 2017 door het
college vastgesteld.
Naar aanleiding van hierop ingediende zienswijzen is het beleid nogmaals aangepast en als
bespreekpunt voorgelegd aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 18 december 2017.
De reacties (wensen) vanuit de raad zijn verwerkt in de deze versie van het beleid en is daarmee de
eerste wijziging van het standplaatsenbeleid in 2018.
De laatste wijziging van het beleid heeft betrekking op het gebruik van zitplaatsen of staanplaatsen
(n.a.v. ingebrachte zienswijze) en het verbod tot het gebruik van een aggregaat, het assortiment per
locatie en verplichte openingstijden (n.a.v. inbreng gemeenteraad).
Noodzaak tot wijziging van het beleid
Op grond van het standplaatsenbeleid 2013 was er ruimte voor maximaal 7 standplaatsen (inclusief
de standplaatsen op het strand).
De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal van 7 standplaatsen te veel is voor het eiland Vlieland
met zijn relatief kleine oppervlakte en beperkte wegennet. Zeker op de gedeelten van het eiland waar
veel bezoekers komen, in of in de buurt van de bebouwde kom, langs de doorgaande wegen als
Badweg, Kampweg en Havenweg zijn feitelijk geen geschikte locaties beschikbaar waar het mogelijk
is om zonder hinder of overlast een standplaats in te nemen.
Voor het college was dat een reden om het beleid zoals voor het laatst vastgesteld in 2013 in 2017 te
herzien en nieuw beleid vast te stellen (vastgestelde beleid van 4 juli 2017).
Uitgangspunt is dat na vaststelling van dit beleid alle beschikbare standplaatsen zijn omschreven en
er geen ruimte is voor nieuwe standplaatsen op nieuwe locaties. Uitgezonderd hiervan zijn
standplaatsen van tijdelijke aard die worden afgegeven in combinatie met een evenementenvergunning.
De beschikbare standplaatsen zijn per 4 juli 2017:
- Dorpsstraat aan oostelijke kant van het Vlielandhotel
- Badweg nabij kruising Kampweg
- Hoek Badweg – Willem de Vlaminghweg
De standplaats nabij de T-splitsing Havenweg/Kampweg is na de aanpassing van het beleid op 4 juli
2017, komen te vervallen.
Strand
Voor wat betreft het strand is de mogelijkheid voor het innemen van een standplaats komen te
vervallen. De standplaatsen op het strand worden vervangen door strandexploitatievergunningen. De
grondslag voor het uitgeven van strandexploitatievergunningen is de strandnotitie Vlieland 2.0,
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2018.
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Juridisch kader
Het standplaatsenbeleid richt zich op standplaatsen conform de begripsbepaling van artikel 5:17 van
de APV. De omschrijving luidt als volgt:
“In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een
openbare en in de open lucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van
goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een
kraam, een wagen of een tafel.”
Het aanbieden van goederen door middel van een permanent gebouw valt hierdoor niet
onder het begrip standplaats, maar dient met een bouwvergunning en een bestemmingsplan
geregeld te worden.
Zodra er sprake is van een evenement is over het algemeen de organisatie van het evenement het
aanspreekpunt voor het innemen van een standplaats. De organisatie dient bij de aanvraag voor een
evenementenvergunning aan te geven welke standplaatsen er worden ingenomen.
Wet- en regelqeving
Er is verschillende wet- en regelgeving van toepassing op het innemen van een
standplaats waarvan de belangrijkste zijn:
a.
b.
c.

de Algemene Plaatselijke Verordening
de Warenwet
de Drank- en Horecawet

a. Algemene Plaatselijke Verordening
De grondslag voor het afgeven van een standplaatsvergunning is gelegen in artikel 5:18 van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2011 (APV) van de gemeente Vlieland. Ook de algemene
bepalingen van de APV zijn aan van toepassing. In deze algemene bepalingen wordt onder ander
aangegeven welke beslistermijn van toepassing is en wanneer de vergunning kan worden
ingetrokken.
b. Warenwet
Op het drijven van handel in waren zoals bedoeld in artikel 1 van de Warenwet zijn de bepalingen uit
de Warenwet van toepassing. Vergunninghouders welke waren aanbieden dienen dan ook te voldoen
aan hetgeen de Warenwet voorschrijft.
c. Drank- en Horecawet
Op basis van de Drank- en Horecawet is het verboden om middels een standplaats alcohol te
verstrekken.
Weigeringsgronden
Op basis van artikel 1:8 en 5:18 van de APV Vlieland gelden een aantal gronden om een aanvraag te
weigeren. Deze weigeringsgronden zijn:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu;
e. wegens strijd met een geldend bestemmingsplan (art 5:18 lid 2 APV)
f. indien de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan
eisen van redelijke welstand;
g. 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.
Gebruik van de openbare weg
Voor het innemen van een standplaats op de openbare weg is een vergunning vereist. In veel
gevallen zal de gemeente de eigenaar van de weg zijn, in andere gevallen Staatsbosbeheer. De
gemeente kan van degene die op de openbare weg met vergunning een standplaats inneemt een
vergoeding bedingen voor het gebruik van het deel van de openbare weg. De grondslag voor het
bedingen van een dergelijke vergoeding kan gegeven worden in bijvoorbeeld een precarioverordening
of in een huurovereenkomst.
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Gebruik van particuliere grond
Voor zover een standplaats wordt ingenomen op grond van een andere rechthebbende, blijft de
vergunningplicht bestaan. Artikel 5:19 bepaald dat het de rechthebbende van een perceel niet is
toegestaan een standplaats in te laten nemen zonder vergunning van het college.
Limitatief stelsel
Vlieland kent op basis van het huidige beleid een limitatief aantal standplaatsen. De achterliggende
gedachte daarbij is dat overlast en/of verkeershinder als gevolg van een te groot aantal standplaatsen
geconcentreerd in een te klein gebied zo kan worden voorkomen. Te denken valt hierbij aan het
gebied rond de Veerdam of de Dorpsstraat. Ook is het uiterlijk aanzien er niet bij gebaat indien er
overal waar aan de andere toetsingscriteria wordt voldaan er een standplaats kan worden gecreëerd.
Standplaatsen op grond van standplaatsenbeleid
Er zijn een zestal standplaatsen afgegeven op grond van eerder beleid (versie 2013 of 2017)
Locatie
Dorpsstraat aan oostelijke kant van het Vlielandhotel
Badweg nabij kruising Kampweg
Hoek Badweg – Willem de Vlaminghweg

Rechthebbende
W. van Huissteden
J. van der Schoot
R. Rispens

Looptijd
vervallen
31-12-2019
vervallen

Strand
Voor wat betreft het strand is de mogelijkheid voor het innemen van een standplaats komen te
vervallen. De standplaatsen op het strand worden vervangen door strandexploitatievergunningen. De
grondslag voor het uitgeven van strandexploitatievergunningen is de strandnotitie Vlieland 2.0,
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2018.
Noordzeestrand
Noordzeestrand
Noordzeestrand

H. Jurjens
O. van der Veer
R. Bosch

vervallen
vervallen
vervallen

Grootte van de standplaats
In het beleid 2013 was bepaald dat in verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente, de grootte
van de standplaatsen beperkt moest kunnen worden door in de standplaatsvergunning een
maximumnorm te stellen van 15 m2. vloeroppervlak. Een vloeroppervlak van 15 m2 komt overeen met
ongeveer het formaat van een ruime verkoopwagen. Het voorgestelde vloeroppervlak is exclusief een
aan het vervoermiddel verbonden luifel.
Overigens is gebleken dat een vloeroppervlak van 15 m2 voor de standplaatsen op het strand
(surfscholen e.d.) aan de krappe kant is. In het nog te ontwikkelen beleid “gebruiksregels
Noordzeestrand” zullen de eisen voor de standplaatsen op het strand nader worden gespecificeerd.
Persoonsgebonden karakter van de vergunning
Op grond van artikel 1:5 van de APV Vlieland is een standplaatsvergunning persoonsgebonden
tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald of de aard van de vergunning zich
daartegen verzet. In het geval van een standplaatsvergunning is er geen reden om een
uitzondering te maken op het persoonsgebonden karakter van de vergunning. De mate van
naleving van de voorschriften van de vergunning wordt voor het overgrote deel bepaald door
de vergunninghouder. Vandaar dat het voor de hand ligt de vergunning persoonsgebonden
te maken.
Innemen van de standplaats
Uitgangspunt is dat de standplaats moet worden ingenomen, tenzij er dwingende redenen
zijn om dit niet te doen. Voorkomen moet worden dat standplaatsen worden aangevraagd met als doel
te verhinderen dat anderen (concurrerende ondernemers) in de gelegenheid worden gesteld een
standplaats in te nemen.
In het huidige standplaatsen beleid wordt niet als eis gesteld dat een standplaats ook persoonlijk
moeten worden ingenomen, volstaan kan worden met iemand die bij de vergunninghouder in dienst is.
Assortiment
In de standplaatsvergunning wordt opgenomen welke producten (assortiment) op grond van de
vergunning voor de verkoop mogen worden aangeboden.
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Bij de aanvraag dient de belanghebbende (beoogd vergunninghouder) aan te geven voor welk
assortiment de vergunning moet worden afgegeven.
Op grond van het huidige beleid (2018) mag het volgende assortiment worden aangeboden:
- Dorpsstraat aan de oostelijke kant van het Vlielandhotel
producten
- Badweg nabij kruising Kampweg
- Hoek Willem de Vlaminghweg- Badweg

- verse vis en verse vis gerelateerde
- Aziatische snacks
- vis en hollandse snacks

Voor alle hierboven genoemde locaties geldt dat de verkoop van verpakte frisdrank (blikjes of flesjes)
eveneens is toegestaan.
Nutsvoorzieningen
De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen zoals
water, gas en elektra.
Voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening mag, in verband met mogelijke geluidshinder, geen
gebruik gemaakt worden van één of meerdere aggregaten.
Tijden en perioden innemen standplaats
Uitgangspunt voor het bepalen van de openingsuren is de winkeltijdenwet en de
winkeltijdenverordening Vlieland. Standplaatsen voor ambulante handel vallen onder artikel 2 lid 1 c.
Winkeltijdenwet. De gemeente mag de ruimte die de Winkeltijdenwet biedt niet inperken.

Uitgezonderd de tijdelijke standplaatsen die ten behoeve van een evenement worden afgegeven
zullen de tijden overigens nooit ruimer kunnen zijn dan op grond van de wet en verordening is
bepaald.
Gedurende de periode april tot en met september dient het verkoopmiddel verplicht voor verkoop
geopend te zijn gedurende vier dagen per week waarvan minimaal één dag is gelegen in het
weekend.
Zondagopenstelling
Op grond van de winkeltijdenverordening Vlieland mogen de winkels op Vlieland het gehele jaar door
op zondag geopend zijn tussen 10.00 en 18.00 uur. Dit geldt ook voor standplaatsen. Echter ook
daarvoor geldt dat dit per locatie bekeken kan worden.
Duur van de vergunning
Burgemeester en wethouders bepalen aan de hand van de af te geven vergunning voor welke periode
de vergunning geldig zal zijn. Uitgangspunt is dat een standplaatsvergunning maximaal voor een
periode van 2 jaar wordt afgegeven of wordt verlengd. Burgemeester en wethouders kunnen na
afloop van de periode besluiten, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, de vaste
standplaats niet meer uit te geven. Aan een eerder afgeven vaste standplaatsvergunning kunnen door
de standplaatshouder geen rechten worden ontleend.
Mobiliteit van het verkoopmiddel
Een standplaats dient te worden ingenomen met een verplaatsbaar verkoopmiddel. Dit houdt
niet in dat er altijd wielen onder het verkoopmiddel moeten zitten (bijv. een kiosk), maar de
verplaatsbaarheid is wel een verplicht onderdeel van de ambulante handel.
Een verkoopmiddel mag in een kalender jaar maximaal zes maanden aaneengesloten op een
standplaats blijven staan. In de standplaatsvergunning wordt aangegeven gedurende welke periode in
een kalenderjaar permanente plaatsing van het verkoopmiddel is toegestaan.
Welstandseisen
Op grond van artikel 5:18 derde lid onder a. APV 2011 kan een standplaatsvergunning worden
geweigerd indien niet wordt voldaan een redelijke eisen van welstand.
Om nadere invulling te geven aan die weigeringsgrond worden de volgende eisen van welstand
geformuleerd:
Algemeen
1. Er mogen geen zeecontainers worden gebruikt voor standplaatsen
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2. Het gaat bij standplaatsen primair om detailhandel en niet om horeca. Het plaatsen van
zitgelegenheden in combinatie met tafels of daarop gelijkende voorzieningen is daarom niet
toegestaan.
Een ondernemer die een standplaats aanvraagt dient vooraf aan te geven of er zitplaatsen (in de
vorm van banken of losse stoelen) of staanplaatsen (in de vorm van statafels) bij de standplaats
zullen komen.
Dit zal dan in de af te geven standplaatsvergunning als voorwaarde worden opgenomen.
Het is een ondernemer toegestaan om:
- zitplaatsen geschikt voor maximaal zes personen bij de standplaats aan te bieden of
- maximaal twee statafels, geschikt voor totaal zes personen, te plaatsen.
3. Het verkoopmiddel dient niet dermate slecht onderhouden zijn dat alleen al daardoor verstoring
met de omgeving optreedt. Hierbij valt te denken aan zichtbare roest, moet goed in de verf zitten,
en ook qua constructie degelijk zijn.
Welstandscriteria
Voor de buitengebieden ( Natura 2000 gebieden):
o
Opmaak: een terughoudende kleurstelling in gedekte tinten gaat gepaard met een ingetogen
vormgeving en natuurlijke materialen
o
De detaillering oogt eenvoudig en het materiaal- en kleurgebruik voegt zich overwegend in het
landschap
o
Kleine bouwmassa, plat afgedekt of met een flauw hellend dak
o
Wanden en kap in gedekte kleur, geen hoogglanzende materialen
o
Slechts één bouwlaag, maximaal 2,60 m hoog. Maximale oppervlakte standplaats15 m2
exclusief afdak van de kar/ (verkoopmiddel).
Voor de bebouwde kom:
Van een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand mag worden verwacht dat het een
positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij worden hogere eisen
gesteld naarmate de openbare betekenis van het bouwwerk of van de omgeving groter is.
Slechts één bouwlaag, maximaal 2,60 m hoog. Maximale oppervlakte standplaats15
m2 exclusief afdak van de kar / (verkoopmiddel).
Voor wat betreft de standplaats in de Dorpsstraat, aan de oostelijke kant van het Vlielandhotel, wordt
bij de afhandeling van een aanvraag voor een vergunning specifiek gekeken of het verkoopmiddel
passend is in het aangezicht de Dorpsstraat, dit zonodig ter nadere beoordeling aan de afdeling
bouw- en woningtoezicht, via welstand.
Tijdelijke standplaatsen
Het standplaatsenbeleid maakt onderscheid tussen standplaatsen waarvoor een vergunning wordt
verleend voor een periode van maximaal 2 jaar en standplaatsen waarvoor een vergunning wordt
verleend voor een periode van maximaal 3 weken (de zogenaamde tijdelijke standplaatsen).
Tijdelijke standplaatsen worden met name afgegeven ten behoeve van (meerdaagse) evenementen,
braderieën of voor bijzondere activiteiten tijdens feestdagen (bijvoorbeeld een kerstmarkt).
Ook kunnen tijdelijke standplaatsen worden afgegeven aan organisaties, instanties e.d. van nietcommerciële aard.
Werkwijze met betrekking tot vergunningverlening
o Inschrijving bij de Kamer van Koophandel met betrekking tot de exploitatie van de standplaats is
verplicht. Voor vergunningverlening wordt deze inschrijving digitaal gecontroleerd
o Een bewijs van inschrijving bij de CRK dient te worden overlegd
o Een identiteitsbewijs dient te worden overlegd
Regels voor vergunninghouders
o Een vergunning is persoonsgebonden
o De in te nemen standplaats mag niet groter zijn dan 15m2 exclusief luifel
o Gedurende de periode april tot en met september dient het verkoopmiddel verplicht voor verkoop
geopend te zijn gedurende vier dagen per week waarvan minimaal één dag is gelegen in het
weekend.
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SAMENVATTING BELEIDSREGELS STANDPLAATSEN
1. Begripsbepaling artikel 5:17 APV Vlieland
1. onder standplaats wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht
gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten,
gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
2. Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en
onder h, van de Gemeentewet;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.
2. Standplaatsen op grond van het standplaatsenbeleid 2017
De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal van 7 standplaatsen te veel is voor het eiland Vlieland
met zijn relatief kleine oppervlakte en beperkte wegennet. Zeker op de gedeelten van het eiland waar
veel bezoekers komen, in of in de buurt van de bebouwde kom, langs de doorgaande wegen als
Badweg, Kampweg en Havenweg zijn feitelijk geen geschikte locaties beschikbaar waar het mogelijk
is om zonder hinder of overlast een standplaats in te nemen.
Voor het college was dit een reden om het beleid zoals voor het laatst vastgesteld in 2013 te herzien
met de vaststelling van het aangepaste beleid op 4 juli 2017.
2a Vaste standplaatsen
De volgende standplaatsen zijn op grond van het standplaatsenbeleid 2018 binnen de gemeente
beschikbaar:
- Dorpsstraat aan de oostelijke kant van het Vlielandhotel
- Badweg nabij kruising Kampweg
- Hoek Willem de Vlaminghweg- Badweg
De standplaats nabij de T-splitsing Havenweg/Kampweg is na de aanpassing van het beleid op 4 juli
2017, komen te vervallen.
De drie in het beleid omschreven standplaatsen op en langs de openbare weg (Dorpsstraat, BadwegKampweg en Willem de Vlaminghweg-Badweg) kunnen na afloop van de geldigheidstermijn worden
verlengd.
De vergunningen die op dit moment geldig zijn kunnen na afloop van de termijn worden verlengd.
Uitgangspunt daarbij is dat vergunningen worden verlengd voor een periode van maximaal 2
kalenderjaren.
Strand
Voor wat betreft het strand is de mogelijkheid voor het innemen van een standplaats komen te
vervallen. De standplaatsen op het strand worden vervangen door strandexploitatievergunningen. De
grondslag voor het uitgeven van strandexploitatievergunningen is de strandnotitie Vlieland 2.0,
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2018.
3. Tijdelijke standplaatsen
Onder tijdelijk wordt verstaan een periode van maximaal 3 weken.
Er wordt onderscheidt gemaakt in:
- tijdelijke standplaatsen tijdens evenementen, op te nemen in een evenementen vergunning;
- tijdelijke standplaatsen tijdens feestdagen;
- tijdelijke standplaatsen op braderieën, op te nemen in de braderie vergunning;
- tijdelijke standplaatsen van niet commerciële aard.
4. Weigeringsgronden
Omdat naast de nu al bestaande standplaatsen geen standplaatsen voor nieuwe locaties meer zullen
worden uitgegeven zijn de onderstaande weigeringsgronden alleen van toepassing bij verlenging van
de huidige standplaatsen dan wel bij her-uitgifte van een standplaatsvergunning in verband met de
afgifte van een vergunning aan een nieuwe ondernemer.
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
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c.
d.
e.
f.

de volksgezondheid;
de bescherming van het milieu;
strijdig met een geldend bestemmingsplan;
het niet voldoen aan eisen van redelijke welstand;

5. Persoonlijk innemen van de standplaats
Artikel 1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland is mede van toepassing op de
standplaatsvergunningen die door de gemeente worden afgegeven. Dit betekent dat vergunningen of
ontheffingen persoonsgebonden zijn. Het doorverpachten, op welke wijze dan ook, van een door de
gemeente Vlieland verleende standplaatsvergunning is niet toegestaan. Het innemen van een
standplaats is alleen toegestaan door de houder van de standplaatsvergunning dan wel door een bij
hem in dienst zijnde werknemer.
6. Aanvraagprocedure en Wachtlijst
Met de vaststelling van het standplaatsenbeleid 2017 op 4 juli 2017 is de wachtlijst zoals deze eerder
werd gehanteerd komen te vervallen.
Ter vervanging van de wachtlijst zal het gemeentebestuur op het moment dat een standplaats vrij
komt een oproep plaatsen waarin belangstellenden zich kunnen aanmelden als gegadigde voor een
vrijgekomen standplaats. De gemeente kan dan vooraf randvoorwaarden stellen en bij het maken van
een keuze rekening houden met het ingediende plan in relatie tot de locatie.
Onderstaande bepalingen hebben overigens mede betrekking op standplaatsen die voor een termijn
van maximaal drie weken worden afgegeven (tijdelijke standplaatsen).
a.
b.
c.
d.

Aanvragen voor toewijzing van een (tijdelijke) standplaats moeten schriftelijk bij
burgemeester en wethouders worden ingediend.
De aanvrager dient een bewijs van inschrijving van het Centrale Registratiekantoor detailhandelambacht (CRK) te overleggen alsmede en bewijs van inschrijving in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
De aanvragen voor een tijdelijke standplaats worden in volgorde van binnenkomst op een
wachtlijst geplaatst.
Aan de aanvrager van een tijdelijke standplaats kan maximaal 3 keer per jaar een tijdelijke
standplaats worden toegewezen.

7. Toewijzing vaste standplaats
a. urgemeester en wethouders bepalen aan de hand van de af te geven vergunning voor welke
periode de vergunning geldig zal zijn. Uitgangspunt is dat een standplaatsvergunning maximaal
voor een periode van 2 jaar wordt afgegeven of wordt verlengd. Burgemeester en wethouders
kunnen na afloop van de periode besluiten, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, de
vaste standplaats niet meer uit te geven. Aan een eerder afgeven vaste standplaatsvergunning
kunnen door de standplaatshouder geen rechten worden ontleend.
b. Voor vrijgekomen vaste standplaatsen zal het college belangstellenden de gelegenheid geven
zich aan te melden voor overname van die vrijgekomen standplaats. Het college kan hieraan
nadere voorwaarden verbinden. Indien een standplaats vergunning beschikbaar komt zal het
college hierover via het nieuwsbulletin “Uit het Kastje” en de gemeentelijke website
communiceren.
c. Burgemeester en wethouder hebben omtrent de toewijzing van een vaste standplaats de
bevoegdheid om, indien er sprake is van meerdere inschrijvingen, onderhands een standplaats
toe te kennen.
d. Per ondernemer kan maximaal één standplaatsvergunning worden afgegeven op naam.
8. Vervallen of intrekken van een standplaatsvergunning
Het recht op een standplaats vervalt:
a. op eigen verzoek;
b. bij overlijden van de standplaatshouder;
c. na afloop van de in de vergunning opgenomen termijn.
Een vergunning kan voor afloop van de in lid 8c genoemde termijn worden ingetrokken:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid;
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c. indien de vergunninghouder in strijd handelt met het bij of krachtens dit standplaatsenbeleid 2017
bepaalde;
d. wanneer bij herhaling is geconstateerd, hetzij door een ambtenaar als bedoeld in artikel 141 van
het Wetboek van Strafvordering, hetzij door een ambtenaar van de gemeente Vlieland belast met
het toezicht op de uitvoering van dit standplaatsenbeleid, dat een standplaats wordt ingenomen in
afwijking van de door burgemeester en wethouders verleende vergunning;
9. Assortiment
In de standplaatsvergunning wordt opgenomen welke producten (assortiment) op grond van de
vergunning voor de verkoop mogen worden aangeboden.
Bij de aanvraag dient de belanghebbende (beoogd vergunninghouder) aan te geven voor welk
assortiment de vergunning moet worden afgegeven.
Op grond van het beleid 2018 mag het volgende assortiment worden aangeboden:
- Dorpsstraat aan de oostelijke kant van het Vlielandhotel
- verse vis en verse vis gerelateerde
producten
- Badweg nabij kruising Kampweg
- Aziatische snacks
- Hoek Willem de Vlaminghweg- Badweg
- vis en hollandse snacks
Voor alle hierboven genoemde locaties geldt dat de verkoop van verpakte frisdrank eveneens is
toegestaan.
10. Nutsvoorzieningen
De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van nutsvoorzieningen zoals
water, gas en elektra.
Voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening mag, in verband met mogelijke geluidshinder, geen
gebruik gemaakt worden van één of meerdere aggregaten.
11. Tijden en perioden innemen standplaats
Voor wat betreft het innemen van vaste en tijdelijke standplaatsen geldt dat voor wat betreft de
openingstijden de bepalingen uit de winkeltijdenwet en winkeltijdenverordening Vlieland van
toepassing zijn.
Gedurende de periode april tot en met september dient het verkoopmiddel verplicht voor verkoop
geopend te zijn gedurende vier dagen per week waarvan minimaal één dag is gelegen in het
weekend.

Aldus besloten in de collegevergadering van 20 maart 2018
Vlieland, 20 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Vlieland,
de secretaris-directeur,
Mr. R.A. Lanting

de burgemeester,
C. Schokker - Strampel
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