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Geachte raadsleden,   

   

  

Aan u als raad is toegezegd dat het standplaatsenbeleid wordt geactualiseerd. In deze brief informeren 

wij u over de stand van zaken.    

   

De Apv en standplaatsen   

Het innemen van een standplaats in de gemeente Tynaarlo is geregeld in de Algemene plaatselijke 

verordening (Apv) in de artikelen 5:17 en 5:18.  Hierin is aangegeven dat het verboden is zonder 

vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben en wat  weigeringsgronden zijn. In 

de geactualiseerde Apv 2021 die op 2 november 2021 ter besluitvorming voorligt is deze bepaling 

ongewijzigd overgenomen.    

   

Geactualiseerde beleidsregels   

Door het vaststellen van de Apv geeft  uw raad de wettelijke kaders. Op basis hiervan vindt de 

vergunningverlening plaats door het college. Hoe het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid kan 

worden vastgelegd in beleidsregels. In de beleidsregels wordt uitgelegd wat er mogelijk is en hoe de 

weigeringsgronden worden toegepast.    

   

Wat is er gewijzigd in het beleid?   

Het beleid is op een aantal punten aangepast.    

- Allereerst is het onderdeel venten niet meer opgenomen. Het venten is al sinds enige jaren 

gedereguleerd. Hiervoor is geen vergunning meer nodig.   

- Het beleid is aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. (Dienstenrichtlijn, milieueisen, 

brandveiligheid, etc.).    

- Daarnaast is gekeken naar de mogelijke branchering en/of zonering op de Brink te Zuidlaren. 

Binnen de gemeente is de Brink in Zuidlaren een plek die veel aantrekkingskracht heeft. Vooral 

vis en snacks worden veel verkocht op de Brink. In combinatie met de weekmarkt waar ook vis 

en snackkramen staan zorgt dit ervoor dat er weinig diversiteit in aanbod is. Om hier betere 

sturing aan te geven is een branchelijst opgesteld. Dit is een lijst waarin verschillende branches 

worden uitgesplitst. Door met deze lijst te gaan werken kan er meer sturing worden gegeven   
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welke marktkraam wanneer en met welke producten waar mag staan. Deze branchelijst geldt 

voor de gehele gemeente. Voor de Brink in Zuidlaren geldt dat per week niet meer dan 2 kramen 

uit dezelfde branche een standplaats kunnen innemen. In de rest van de gemeente geldt die 

beperking niet, maar mogen niet 2 kramen uit dezelfde branche op dezelfde dag op een locatie 

staan. De nieuwe regel zorgt voor meer variatie en divers aanbod.   

   

Gedifferentieerde precariotarieven en leges   

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een standplaats wordt leges in rekening gebracht. 

Daarnaast moet op grond van de Precarioverordening een bedrag worden betaald voor het gebruik van 

gemeentegrond. De Precarioverordening hanteert hiervoor verschillende tarieven. Voor een standplaats 

op de Brink geldt bijvoorbeeld een aanmerkelijk hoger tarief dan voor een standplaats in Zeegse. De 

tariefdifferentiatie tussen de verschillende locaties wordt al gehanteerd sinds het vorige 

standplaatsenbeleid. Hierbij is destijds aangesloten bij de Marktgeldenverordening. De reden voor het 

hogere tarief op de Brink betreft de aantrekkingskracht van deze locatie en de grote vraag.   

   

Beleidsregels liggen binnenkort ter inzage voor inspraak   

In de bijlage treft u in concept de nieuwe beleidsregels (met toelichting) aan. De beleidsregels zullen - 

conform de Inspraakverordening – nog zes weken ter inzage worden gelegd. Inwoners en 

belanghebbenden kunnen een zienswijze geven over het gewijzigde beleid. Nadat de (eventuele) 

zienswijzen zijn verwerkt stelt het college de Beleidsregels definitief vast.   

   

   

   

Met vriendelijke groet,   

burgemeester en wethouders   

   

P. Koekoek               drs. M.J.F.J. Thijsen  

gemeentesecretaris   burgemeester   
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