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Geachte leden van de raad,
Standplaatsen zoals een viskraam, een bloemenstal, een oliebollenkraam of een loempiawagen zijn niet
meer weg te denken uit het Nederlandse en het Coevorder straatbeeld. De aanvraag voor een
standplaatsvergunning wordt nu alleen getoetst aan de APV, waarbij de weigeringsgronden beperkt zijn.
Met een standplaatsenbeleid kan gestuurd worden op locatie, aantal en diversiteit en daarmee kunnen
ook sociale, ruimtelijke en economische aspecten meer aandacht krijgen naast de aspecten van openbare
orde, veiligheid en welstand die in de APV zijn geborgd.
De huidige beleidspraktijk
is gebaseerd op het hanteren van een niet vastgestelde lijst van
standplaatsenlocaties, die grotendeels is ontstaan voor de gemeentelijke herindeling in 1998. Om
tegemoet te komen aan de behoefte om meer mogelijkheden te creëren voor het kunnen reguleren van
standplaatsen, is het noodzakelijk een beleidskader te formuleren.
Het standplaatsenbeleid zal ertoe leiden dat:
er transparantie is voor de aanvrager en belanghebbenden door een duidelijke omschrijving van
de soorten standplaatsen, de beschikbare locaties, de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen
en de voorwaarden voor het al dan niet verlenen van een standplaatsvergunning;
er kortere doorlooptijden en vermindering van administratieve lasten zullen zijn, omdat de
beoordeling van de standplaatslocaties al in een vroeg en eerder stadium kan plaatsvinden;
er duidelijke kaders zijn waarbinnen de vergunningverlening en handhaving van de regels kan
plaatsvinden.
In verband met de ontwikkeling van standplaatsenbeleid zijn de standplaatshouders gevraagd ideeën
naar voren te brengen. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij standplaatshouders input
konden leveren. Ook hebben diverse standplaatshouders per telefoon of per e-mailbericht hun zienswijze
kenbaar gemaakt. Niet dat alle input is in het beleid vertaald, maar het is wel meegewogen bij de
invulling van het standplaatsenbeleid.
Wij hebben op 13 november 2018 het standplaatsenbeleid Coevorden 2018 vastgesteld. Wij bieden u dit
beleidsdocument bijgaand ter kennisname aan.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van__Coevorden
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