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RAADSINFORMATIEBRIEF
20R.00107

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 11 februari 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht
Portefeuille(s)  : Economische zaken
Contactpersoon : I. Baggen
Tel.nr. : 8816
E-mailadres : baggen.i@woerden.nl

Onderwerp: 
Startnotitie Standplaatsenbeleid en venten

Kennisnemen van: 
bijgevoegde Startnotitie beleidsnota Standplaatsen en venten gemeente Woerden  (20i.00173)

Inleiding:

Actualisatie van Standplaatsenbeleid is nodig. De huidige Nota standplaatsen en ventvergunningen is sterk 
verouderd en stamt uit 2004. Ook is er nieuwe wet- en regelgeving waaraan het nieuwe 
standplaatsenbeleid moet voldoen. 

Kernboodschap:

Het opstellen van een integraal beleids- en uitvoeringskader Standplaatsen en venten, dat vervolgens dient 
als input voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.  

Financiën:
De actualisatie van het Standplaatsenbeleid en venten betreft een reguliere taak van de afdeling EZ en 
wordt integraal opgepakt met andere afdelingen. Ook de inzet van de medewerkers valt onder de reguliere 
werkzaamheden.

Vervolg:
Bij de actualisatie van dit beleid betrekken we zowel de aanvragers van standplaatsen alsook de 
gevestigde ondernemers, ondernemersorganisaties en wijk -en dorpsplatforms. 
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Bijlagen:
- Startnotitie beleidsnota Standplaatsen en venten gemeente Woerden: 20i.00173



WOERDEN

Startnotitie
beleidsnota Standplaatsen en venten 

gemeente Woerden

Stuknr. 20İ.00173

Beleidsproduct: Standplaatsenbeleid en venten

Ambtelijk opdrachtgever: Katja Joosten

Bestuurlijk opdrachtgever, het college van B&W, vertegenwoordigd door Wethouder
G.F. Becht, portefeuillehouder Economie.

Beleidsmedewerker: Ingrid Baggen

ínhoud:
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8. Vervolgstappen



gemeente
WOERDEN

1. Aanleiding en huidige situatie

De huidige Nota standplaatsen en ventvergunningen is verouderd en stamt uit 2004.
Nieuwe regelgeving en jurisprudentie maken actualisering van het standplaatsenbeleid nodig. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met:

a. de Dienstenrichtlijn(artikelen 9 en 10):
o Non- discriminatoir 
o Evenredigheidsbeginsel

b. Schaarse vergunning.
Elke aanvrager moet een gelijke kans hebben om in aanmerking te komen voor een 
vergunning.

Daarnaast dienen we rekening te houden met het transparantiebeginsel. Dat houdt in: 
o Een standplaats die vrijkomt moet openbaar kenbaar gemaakt worden, 
o Er moet aangegeven worden in welke periode er een aanvraag ingediend kan 

worden.
o Er moet gemeld worden welke methode wordt gebruikt om de vergunning toe te 

kennen en aan welke criteria er wordt voldaan.

We nemen ‘venten’ mee bij het nieuwe standplaatsenbeleid, aangezien:
- Woerden geen actueel ventbeleid heeft;
- Er samenhang is tussen standplaatsen en venten.

Ook nemen we in de actualisatie mee ‘hoe’ praktisch invulling te geven aan benodigdheden 
bij het innemen van een standplaats. Zo dienen bijvoorbeeld bij precario/leges ook 
stroomkosten gerekend te worden. Woerden krijgt in april 2020 op 2 locaties slimme 
meterkasten. Het is verstandig een folder op te stellen met de benodigde uitleg over hoe dit 
gaat werken.

In het Economisch actieprogramma (EAP) 2019-2022 is het actualiseren van de huidige Nota 
Standplaatsen en ventvergunningen en de APV-artikelen over standplaatsen en venten 
opgenomen, voor Q1 2020.
Voor een zorgvuldig integraal proces, inclusief het betrekken van de externe partners en 
belanghebbenden, is meer tijd nodig. De planning is aangepast: start Q1 2020 en Q2 2020 is 
de actualisatie gereed voor besluitvorming. Vervolgens dient de actualisatie als input voor de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet.

2. Gewenste situatie en urgentie

Doel: Actueel Standplaatsen- en ventenbeleid voor gemeente Woerden 2020.
Het actuele beleid dient als bouwsteen in het kader van de Omgevingswet, levert aldus input 
voor verdere uitwerking in omgevingsvisie en omgevingsplan.

Urgentie: We kunnen nieuwe vergunningaanvragen niet goed afhandelen vanwege een 
ontbrekend actueel beleids- en toetsingskader.

3. Beleidsopdracht

Het opstellen van een integraal beleids- en uitvoeringskader voor standplaatsen en venten, 
wat vervolgens dient als input voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan in het kader van 
de Omgevingswet.



Toelichting: Het standplaatsen -en ventenbeleid vloeit voort uit de APV van de gemeente 
Woerden en het vaststellen is een bevoegdheid van het college.

4. Draagvlak en risico’s

Er is draagvlak voor de actualisatie van beleid bij zowel de aanvragers van standplaatsen 
alsook de gevestigde ondernemers, ondernemersorganisaties en wijk -en dorpsplatforms.

Een risico bij het opstellen van de beleidsnota is dat niet voldaan wordt aan verwachtingen 
betreffende sturing op branchering om concurrentie te reguleren. Als we op een bepaalde 
locatie een standplaats toestaan, dan lijkt sturing op branches niet mogelijk.

5. Globale aanpak

Projectfase Activiteiten Doorlooptijd of 
voorlopige data

Definitie » Goedkeuren startnotitie door opdrachtgevers/college 
« Startnotitie ter info met RIB aan de gemeenteraad

februari

Voorbereiding * Integrale projectgroep opgesteld; planning voorleggen februari

Uitvoering * Inventarisatie Standplaatsen
» Participatieproces en opstellen standplaatsenbeleid
* Inspraak/terinzagelegging en verwerking reacties

februari
februari- maart- april 
april

Vaststelling * Goedkeuren beleid door opdrachtgevers/college 
» Ter info RIB beleid aan de gemeenteraad
* Vastgesteld beleid als bouwsteen verder uitwerken in 

omgevingsvisie en omgevingsplan (Omgevingswet)

April - mei

Proces omgevingswet

Implementatie * Communicatie adviseur wordt erbij betrokken Gehele proces
Evaluatie van 
het proces

* Evaluatie met opdrachtgevers en projectleden Na vaststelling beleid

Evaluatie van 
het beleid

* Evaluatie en evt bijstelling van het nieuwe beleid Bij verdere uitwerking 
omgevingswet

6. Organisatie

Een integrale projectgroep is opgesteld vanuit de afdelingen Economie, VTH, Juridische 
zaken en Wijkonderhoud. De gemeente stelt het beleidskader op.

Betrokken partijen in het participatieproces zijn:
« de dorp- en wijkplatforms;
» de georganiseerde winkeliersverenigingen en BIZ vereniging Stadshart binnenstad.

Aan het begin van het proces kunnen de partijen aangeven wat voor hen belangrijk is.
Een concept-beleidskader zal aan hen worden voorgelegd met een reactietermijn.

7. Kosten, baten en dekking

Indicatief 200 uur via inzet reguliere werkzaamheden van de medewerkers.

8. Vervolgstappen

Zie onder punt 5 “Globale aanpak”.
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