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Betreft: zienswijze conceptnotitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk 

 
Geacht College, 
 
Vanaf 29 september 2011 heeft u de conceptnotitie Standplaatsen in de gemeente Rijswijk ter 
inzage gelegd. Dit concept geeft ons aanleiding tot de volgende zienswijze. 
 
In onze brief van 15 juni 2011 (V002298) hebben wij onze zienswijze gegeven op de 
conceptbeleidsregels inzake het terrassen- en uitstallingbeleid. Op deze zienswijze hebben wij 
overigens nimmer een reactie gekregen. Wij merken op dat u een aantal principiële punten uit 
onze zienswijze op het terrassen- en uitstallingbeleid niet heeft laten doorwerken in de 
conceptnotitie voor de Standplaatsen. Die principiële opmerkingen hebben betrekking op de 
overgangsregeling en de privaatrechtelijke regeling. Wij komen hier onderstaand nog op terug. 
 
De looptijd van de vergunning 
In de conceptnotitie gaat u er in punt 2.1.1. vanuit dat vergunningen voor een vaste standplaats in 
beginsel voor onbepaalde tijd worden verleend. U verwijst daarbij naar artikel 1:7 van de APV, die 
weer het gevolg zou zijn van de Europese Dienstenrichtlijn. Wij merken op dat noch de APV noch 
de Europose Dienstenrichtlijn dwingend een vergunning voor onbepaalde tijd voorschrijven1. Er 
kan en moet in onze optiek van geval tot geval een afweging worden gemaakt of een vergunning 
voor bepaalde tijd gewenst is. Dat vloeit ondermeer voort uit het feit dat standplaatsen zijn 
gesitueerd in het openbare gebied. Een vergunning voor onbepaalde tijd belemmert immers de 
flexibiliteit van het gebruik van het openbaar gebied en kan daarmee in strijd zijn met het 
maatschappelijk belang en leefbaarheid. Daarenboven maakt een vergunning voor bepaalde tijd 
het mogelijk om in voorkomende gevallen alsnog nadere regels te stellen. Daar biedt de Europese 
richtlijn ook expliciet de ruimte voor. 
 

                                                      
1 De APV stelt: 
Artikel 1.7 Vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd  
Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing 
anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet  
 
De Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (de 
Europese Dienstenrichtlijn) stelt:  
Artikel 11 
Vergunningsduur 
1. Een aan een dienstverrichter verleende vergunning heeft geen beperkte geldigheidsduur, tenzij in gevallen waar: 
a) de vergunning automatisch wordt verlengd of alleen afhankelijk is van de voortdurende vervulling van de voorwaarden; 
b) het aantal beschikbare vergunningen beperkt is door een dwingende reden van algemeen belang; 
of 
c) een beperkte duur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang. 
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De in acht te nemen afstanden 
Onder 3.2.1. van het beleidskader stelt u dat er bij een standplaats op een weg een onbelemmerde 
doorgang van ten minste 3,5 meter in acht moet worden genomen en op voetpaden/trottoirs een 
vrije doorgang van 1,5 vrije ruimte in acht moet worden genomen.  
Wij nemen aan dat onder het begrip “weg” in uw notitie ook de promenade in de Herenstraat wordt 
gerekend en indien dat het geval is, bevelen wij aan dit ook te vermelden. 
Wat betreft de in acht te nemen 1,5 meter vrije ruimte bevelen wij aan op te nemen dat deze vrije 
ruimte niet mag worden gebruikt voor luifels of andere voorzieningen aan de kraam en dat het 
trottoir niet mag worden gebruikt voor uitstallingen voor zover deze vallen binnen de 1,5 meter vrij 
te houden ruimte. De door ons voorgestelde regel voor luifels zou ook moeten worden opgenomen 
in 3.2.13. Daar is nu immers alleen een minimale hoogte van 2,20 meter opgenomen. Deze hoogte 
vinden wij overigens te beperkt, vooral om dat aan luifels vaak ook weer reclame en koopwaar 
wordt opgehangen.  
 
De overgangsregeling 
In de conceptnotitie is een overgangsregeling opgenomen voor die gevallen waar er sprake is van 
strijdigheid met de betreffende regelingen zoals die bij of krachtens wet gelden, zoals het 
vigerende bestemmingsplan. U geeft aan dat indien de standplaats voldoet aan de beleidsregels 
en de APV, deze door u worden gedoogd indien deze in overtreding zijn met het 
bestemmingsplan. Wij vinden dit geen juiste gang van zaken. In Oud Rijswijk is bijvoorbeeld vele 
jaren een standplaats gedoogd (Kerklaan) en is onlangs een nieuwe standplaats (Herenstraat) in 
gebruik genomen, die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Voor afwijkingen van het 
bestemmingsplan zijn er krachtens wet procedureregels. Wij zijn van mening dat u die in acht moet 
nemen. Overigens hebben wij een vergelijkbare opmerking gemaakt in onze brief van 15 juni 2011. 
Daar is blijkbaar aan voorbijgegaan. 
 
Vergunning en overeenkomst  
In onze brief van 15 juni 2011 hebben wij aangegeven dat het naar onze mening verstandig is om 
naast een vergunning ook een huurovereenkomst te sluiten. In bijlage 4 bij de conceptnotitie 
Standplaatsen wordt weliswaar bij de seizoenstandplaatsen in op een na alle gevallen in de kolom 
toelichting het begrip huurovereenkomst (zonder dat dit overigens in de beleidsregels is 
opgenomen) genoemd, maar in alle overige gevallen komt dit begrip niet voor. Daarmee is 
onduidelijk wat u onder de betreffende huurovereenkomsten verstaat. In onze vorenstaand 
genoemde brief van 15 juni 2011, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen, hebben wij aangegeven 
wat het nut, zeker ook voor de gemeente, is van een huurovereenkomst. 
 
De Wabo 
In bijlage 2 van de conceptnotitie wordt ervan uitgegaan dat het mobiele karakter inherent aan het 
voeren van handel vanaf een standplaats is, zodat (zoals u meldt) meestal geen bouwvergunning 
nodig is. Dat is naar onze mening een wat al te vrije interpretatie van de Wabo en de hierbij 
behorende uitvoeringsregels. Daar komt nog bij dat, zoals u wellicht bekend is dat het mobiele 
karakter van een betreffende kraam soms louter optisch van aard is en werd en wordt toegepast 
om buiten bepaalde regelgeving te blijven. Wij hebben de indruk dat u hier te gemakkelijk aan 
voorbij gaat. Wij adviseren u om de passage onder punt 8 in bijlage 2 aan te passen in die zin dat 
altijd een Omgevingsvergunning noodzakelijk is, tenzij. Nu hanteert u een hieraan omgekeerde 
formulering. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van de  
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