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Standplaatsenbeleid 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn, 
 
BESLUIT: 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:18 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009 (APV) 
 
vast te stellen de volgende beleidsregel: 

Beleidsregels standplaatsen gemeente Hellendoorn 8  

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn; 
2. dagstandplaats: standplaatsen die geen vaste locatie beslaan en die incidenteel en tijdelijk 

worden ingenomen; 
3. dagstandplaatsvergunning: een dagstandplaatsvergunning geeft de standplaatshouder 

toestemming om op de aangevraagde datum / data op een bepaalde, in de aanvraag 
genoemde, locatie een standplaats in te nemen; 

4. jaarstandplaats: vaste locaties die door verschillende vergunninghouders gedurende één of 
meerdere dag(del)en per week worden ingenomen; 

5. jaarstandplaatsvergunning: een jaarstandplaatsvergunning geeft de standplaatshouder 
toestemming om een bepaalde dag in de week op een bepaalde locatie een standplaats in te 
nemen. Deze vergunning geldt voor meerdere jaren; 

6. vergunninghouder: degene die in het bezit is van de standplaatsvergunning; 
7. standplaatshouder: degene die de standplaats inneemt; 
8. APV: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2009. 

Hoofdstuk 2 Aanvraag van de standplaatsvergunning 

Artikel 2.1 Indieningsvoorwaarden vergunningaanvraag 

1. Voor een jaarstandplaatsvergunning komt uitsluitend in aanmerking een natuurlijk persoon die 
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag via het aanvraagformulier van de 
gemeente heeft ingediend bij het college.  

2. De aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens en documenten: 
o naam, adres en woonplaats; 
o het kamer van koophandelnummer; 
o het soort artikelen dat verkocht / aangeprezen wordt; 
o de locatie (situatietekening) die wordt ingenomen; 
o de dag en tijdstippen die wordt ingenomen; 
o een kopie legitimatiebewijs. 

3. De vergunning wordt schriftelijk aangevraagd op een daarvoor bestemd formulier dat volledig 
ingevuld, gedateerd en ondertekend moet worden ingediend via 
gemeentebestuur@hellendoorn.nl, bij de balie of per post (Gemeente Hellendoorn, postbus 
200, 7442 AE Nijverdal). 

4. Een standplaatsvergunning moet minimaal de in artikel 1:3 APV genoemde termijn voor de 
gewenste ingangsdatum aangevraagd zijn. 

Artikel 2.2 Weigeringsgronden 

De standplaatsvergunning kan door het college op basis van de artikelen 1:8 en 5:18 APV worden 
geweigerd. 

mailto:gemeentebestuur@hellendoorn.nl
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Hoofdstuk 3 Jaarstandplaatsen 

Artikel 3.1 Locatie, dagen en aantal jaarstandplaatsen 

1. Onderstaande tabel geeft aan waar, wanneer en hoeveel jaarstandplaatsen kunnen worden 
ingenomen:  
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Maximaal 
toegestaan 
per locatie 
per week 

Hellendoorn 
Schapenmarkt 
(9.00-14.00 uur) 

   
4 

 
  4 

Hellendoorn 
Nabij Noaberhuus 

     1 1 

Nijverdal  
Marktplein 

1 1 1 1 1  5 

Nijverdal 
Kuperserf 

1 1 1 1 1 1 4 

Nijverdal  
Groot Lochter 

1 1 1 1 1 1 6 

Nijverdal  
Bremweg 

1 1 1 1 1  1 

Nijverdal 
Stationsgebied 
(7.00-10.00 uur) 

1 1 1 1 1  5 

Haarle 
Nabij Kerk 

1 1 1 1 1 1 3 

Daarle 
Nabij ’n Tip 

1 1 1 1 1 1 3 

Daarlerveen 
Nabij Spoorstraat 

1 1 1 1 1 1 3 

Tabel 1 beschikbare jaarstandplaatsen 
2. Jaarstandplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs zijn uitgezonderd van de in lid 1 

genoemde aangewezen locaties, dagen en aantallen. Voor de verkoop van consumptie-ijs zijn 
onderstaande standplaatsen aangewezen: 

Locatie Maximaal 
toegestaan per 
locatie per dag 

Hellendoorn - Tunnelweg / Luttenbergerweg 1 

Hellendoorn - Sanatoriumlaan / Elerbergweg 1 

Hellendoorn - Hancateweg-Oost (vistrap) 1 

Nijverdal - Nijverdalsebergweg (Dalzicht) 1 

Nijverdal - Holterweg / Bergleidingweg 1 

Nijverdal - Schouwenburgerweg / Holterweg 1 

Haarle - Paltheweg (schaapskooi) 1 

Haarle - Paltheweg / Bergweg 1 

Haarle - Oude Deventerweg / Van Heekweg 1 

Tabel 2 beschikbare jaarstandplaatsen tbv verkoop consumptie-ijs 
3. Een jaarstandplaats voor de verkoop van consumptie-ijs mag worden ingenomen tussen 

12.00 uur en 22.00 uur. 
4. Op het Henri Dunantplein in Nijverdal is in de maanden november en december een 

jaarstandplaats aangewezen voor de verkoop van oliebollen, wafels, churros en aanverwante 
producten. 

5. De standplaats voor de verkoop van oliebollen, wafels, churros en aanverwante producten op 
het Henri Dunantplein mag worden ingenomen tussen 9.00 uur en 22.00 uur. 

6. Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte 
situaties van de aangewezen locaties af te wijken.  
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Artikel 3.2 Tijden in te nemen jaarstandplaatsen 

1. Standplaatsen mogen worden ingenomen tussen 9.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders 
aangegeven in het voorgaande artikel. 

2. Het college kan besluiten om af te wijken van het bepaalde in lid 1. De afwijkende tijden 
dienen in de vergunning te worden opgenomen. 

3. Standplaatsen mogen niet worden ingenomen op zondag. 
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid mag een standplaats voor de verkoop van 

consumptie-ijs worden ingenomen op zondag. 
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid mag een standplaats voor de verkoop van 

oliebollen, wafels, churros en aanverwante producten worden ingenomen op zondag wanneer 
oudjaarsdag op een zondag valt. 

Artikel 3.3 Branchering jaarstandplaatsen 

1. Op de locaties voor jaarstandplaatsen mogen de aangewezen branches worden verkocht / 
aangeprezen: 
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Hellendoorn 
Schapenmarkt 

           

Hellendoorn 
Nabij Noaberhuus 

           

Nijverdal  
Marktplein 

           

Nijverdal 
Kuperserf 

           

Nijverdal  
Groot Lochter 

           

Nijverdal  
Bremweg 

           

Nijverdal 
Stationsgebied 

           

Haarle 
Nabij Kerk 

           

Daarle 
Nabij ’n Tip 

           

Daarlerveen 
Nabij Spoorstraat 

           

Tabel 3 branchering jaarstandplaatsen 
2. Per locatie mag één standplaats per branche per week worden vergund. Dit geldt niet voor het 

Marktplein. 
3. Het is niet toegestaan om consumptie-ijs te verkopen op de in de tabel 3 genoemde locaties.  
4. Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte 

situaties van de aangewezen branches af te wijken. 
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Artikel 3.4 Geldigheidsduur jaarstandplaatsvergunning 

1. Een jaarstandplaatsvergunning is geldig voor een periode van 5 jaar en moet minimaal de in 
artikel 1:3 APV genoemde termijn voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd zijn. 

2. Een jaarstandplaatsvergunning is een vergunning om voor één dag(deel) per week gedurende 
5 jaar lang een standplaats te mogen innemen. 

3. De vergunning kan op basis van economische redenen of redenen van maatschappelijk 
belang door de vergunninghouder of vergunningverlener tussentijds worden opgezegd, hierbij 
wordt een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd.  

Artikel 3.5 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning 

1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de 
standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 

2. De vergunninghouder dient, indien de jaarstandplaats langer dan 3 weken niet wordt 
ingenomen door ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, dit door te geven aan de 
gemeente Hellendoorn. 

3. De vergunninghouder kan, na overleg met de gemeente Hellendoorn, in geval van ziekte, of 
bijzondere omstandigheden zich tijdelijk laten vervangen door een met naam genoemde 
persoon. 

4. De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voordat met de 
verkoop mag worden begonnen.  

5. De standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen één uur nadat de verkoop moet zijn 
beëindigd. 

6. Het is verboden het publiek door roepen, door het gebruik maken van luidsprekers of door het 
ten gehore brengen van muziek op de verkoop te attenderen, tenzij anders in de vergunning is 
opgenomen. 

7. Op de standplaats is het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ 
van toepassing. 

8. Uit de bestrating mogen geen klinkers e.d. worden verwijderd en ook mag niet in de bestrating 
worden geboord; voor het vastzetten van voorwerpen e.d. mogen geen haringen en/of pennen 
worden gebruikt. 

9. De vergunninghouder is verplicht afval of verpakkingsmateriaal van de verkochte waren van 
en rondom de standplaats te verwijderen. 

10. De vergunninghouder dient afval afkomstig van de standplaats zelf af te voeren. 
11. De vergunninghouder is verplicht eventuele bevelen en/of aanwijzingen ambtenaren van de 

gemeente, brandweer en/of politie stipt en onmiddellijk op te volgen. 
12. De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 

de gemeente Hellendoorn toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel een derde als 
gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijdt.  

13. Indien nodig kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden verboden aan een 
jaarstandplaatsvergunning. 

Artikel 3.6 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van 
consumptie-ijs 

1. Vanaf de standplaats mag alleen consumptie-ijs worden verkocht. 
2. De standplaats mag alleen worden ingenomen met een conservator, al dan niet verrijdbaar, 

en niet met een keet of wagen, uitgezonderd een driewieler. 
3. De standplaats mag alleen worden ingenomen op het door de gemeente aan te wijzen 

perceelsgedeelte. 
4. De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 

de gemeente Hellendoorn toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel een derde als 
gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijdt.  

5. Voor het innemen van een standplaats op rijks-, provinciale of particuliere grond en/of wegen 
moet vooraf toestemming van de eigenaar zijn verkregen. 

6. De vergunninghouder dient, indien de jaarstandplaats langer dan 3 weken niet wordt 
ingenomen door ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, dit door te geven aan de 
gemeente Hellendoorn. 

7. De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voordat met de 
verkoop mag worden begonnen.  
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8. De standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen één uur nadat de verkoop moet zijn 
beëindigd. 

9. Het is verboden het publiek door roepen, door het gebruik maken van luidsprekers of door het 
ten gehore brengen van muziek op de verkoop te attenderen, tenzij anders in de vergunning is 
opgenomen. 

10. Op de standplaats is het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ 
van toepassing. 

11. Uit de bestrating mogen geen klinkers e.d. worden verwijderd en ook mag niet in de bestrating 
worden geboord; voor het vastzetten van voorwerpen e.d. mogen geen haringen en/of pennen 
worden gebruikt. 

12. De vergunninghouder is verplicht afval of verpakkingsmateriaal van de verkochte waren van 
en rondom de standplaats te verwijderen. 

13. De vergunninghouder dient afval afkomstig van de standplaats zelf af te voeren. 
14. De vergunninghouder is verplicht eventuele bevelen en/of aanwijzingen ambtenaren van de 

gemeente, brandweer en/of politie stipt en onmiddellijk op te volgen. 
15. De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 

de gemeente Hellendoorn toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel een derde als 
gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijdt.  

16. Indien nodig kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden verboden aan een 
jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van consumptie-ijs. 

Artikel 3.7 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van 
oliebollen, wafels, churros en aanverwante producten 

1. Vanaf de standplaats mogen alleen oliebollen, wafels, churros en aanverwante producten 
worden verkocht. 

2. De standplaats mag worden ingenomen in de maanden november en december. 
3. Tijdens de periode van inname van de standplaats worden er (mogelijk) evenementen op de 

locatie georganiseerd. De standplaats dient ruimte te bieden aan deze evenementen en de 
benodigde op- en afbouw. Gedurende deze periode wordt de standplaats ingenomen op de 
aangegeven alternatieve locatie.  

4. De vergunninghouder dient te allen tijde te voorkomen dat olie, vetten, en dergelijke in of op 
de bodem / verharding (weg)lekken of op enige andere wijze terechtkomen; in verband 
hiermee dient de vergunninghouder voorzieningen te treffen ter bescherming van de bodem / 
verharding (bijvoorbeeld vloeistofdichte folie of matten). 

5. De vergunninghouder dient de voorschriften na te komen die zijn opgenomen in de het 
document “Voorschriften brandveiligheid voedselbereiding”.  

6. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de 
standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 

7. De vergunninghouder dient, indien de jaarstandplaats langer dan 3 weken niet wordt 
ingenomen door ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden, dit door te geven aan de 
gemeente Hellendoorn. 

8. De vergunninghouder kan, na overleg met de gemeente Hellendoorn, in geval van ziekte, of 
bijzondere omstandigheden zich tijdelijk laten vervangen door een met naam genoemde 
persoon. 

9. De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voordat met de 
verkoop mag worden begonnen.  

10. De standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen één uur nadat de verkoop moet zijn 
beëindigd. 

11. Het is verboden het publiek door roepen, door het gebruik maken van luidsprekers of door het 
ten gehore brengen van muziek op de verkoop te attenderen, tenzij anders in de vergunning is 
opgenomen. 

12. Op de standplaats is het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ 
van toepassing. 

13. Uit de bestrating mogen geen klinkers e.d. worden verwijderd en ook mag niet in de bestrating 
worden geboord; voor het vastzetten van voorwerpen e.d. mogen geen haringen en/of pennen 
worden gebruikt. 

14. De vergunninghouder is verplicht afval of verpakkingsmateriaal van de verkochte waren van 
en rondom de standplaats te verwijderen. 

15. De vergunninghouder dient afval afkomstig van de standplaats zelf af te voeren. 
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16. De vergunninghouder is verplicht eventuele bevelen en/of aanwijzingen ambtenaren van de 
gemeente, brandweer en/of politie stipt en onmiddellijk op te volgen. 

17. De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 
de gemeente Hellendoorn toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel een derde als 
gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijdt.  

18. Indien nodig kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden verboden aan een 
jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, wafels, churros en aanverwante 
producten. 

Hoofdstuk 4 Dagstandplaatsen 

Artikel 4.1 Tijden in te nemen jaarstandplaatsen 

1. Standplaatsen mogen worden ingenomen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. 
2. Het college kan besluiten om af te wijken van het bepaalde in lid 1. De afwijkende tijden 

dienen in de vergunning te worden opgenomen. 
3. Standplaatsen mogen niet worden ingenomen op zondag. 
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid mag een standplaats op zondag worden 

ingenomen wanneer de standplaats gecombineerd wordt met een koopzondag. 

Artikel 4.2 Geldigheidsduur dagstandplaatsvergunning 

1. Een dagstandplaatsvergunning geeft de vergunninghouder toestemming om maximaal 10 
dagen per jaar (al dan niet aaneengesloten) een standplaats in te nemen. 

2. Een dagstandplaatsvergunning is slechts geldig voor de dagen aangegeven in de vergunning 
en moet minimaal de in de APV genoemde termijn voor de gewenste ingangsdatum 
aangevraagd te zijn. 

Artikel 4.3 Voorschriften en beperkingen dagstandplaatsvergunning 

1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de 
standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 

2. De standplaats mag niet eerder in gebruik worden genomen dan één uur voordat met de 
verkoop / het aanprijzen mag worden begonnen. 

3. De standplaats moet volledig zijn ontruimd binnen één uur nadat de verkoop / het aanprijzen 
moet zijn beëindigd. 

4. Het is verboden het publiek door roepen, door het gebruik maken van luidsprekers of door het 
ten gehore brengen van muziek op de verkoop / het aanprijzen te attenderen, tenzij anders in 
de vergunning is opgenomen. 

5. Op de standplaats is het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ 
van toepassing. 

6. Uit de bestrating mogen geen klinkers e.d. worden verwijderd en ook mag niet in de bestrating 
worden geboord; voor het vastzetten van voorwerpen e.d. mogen geen haringen en/of pennen 
worden gebruikt. 

7. De vergunninghouder is verplicht afval of verpakkingsmateriaal van de verkochte / 
aangeprezen waren van en rondom de standplaats te verwijderen. 

8. De vergunninghouder dient afval afkomstig van de standplaats zelf af te voeren. 
9. De vergunninghouder is verplicht eventuele bevelen en/of aanwijzingen ambtenaren van de 

gemeente, brandweer en/of politie stipt en onmiddellijk op te volgen. 
10. De vergunninghouder is verplicht de schade, die hij door het gebruik van de vergunning aan 

de gemeente Hellendoorn toebrengt te vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel een derde als 
gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijdt. 

11. Indien nodig kunnen nadere voorschriften en beperkingen worden verboden aan een 
dagstandplaatsvergunning. 

Artikel 4.4 Voorschriften en beperkingen dagstandplaats ten behoeve van verkiezingen 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5:18 APV is het toegestaan om zonder 
dagstandplaatsvergunning ten behoeve van verkiezingen (o.a. gemeenteraadsverkiezingen, 
provinciale verkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen) of een door het college aangewezen 
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gelegenheid een standplaats in te nemen. Aan deze afwijking zijn de volgende voorwaarden 
verboden: 

1. per politieke partij of standplaatshouder mogen maximaal twee statafels worden geplaatst. 
Een statafel mag maximaal circa één meter breed zijn / doorsnede hebben; 

2. deze afwijking is enkel van toepassing in de acht weken voorafgaand aan en tijdens de 
verkiezing of door het college aangewezen gelegenheid; 

3. wanneer tijdens een evenement de aangevraagde locatie niet beschikbaar is, kan de 
standplaats niet op de aangevraagde locatie worden ingenomen; 

4. er mag geen standplaats worden ingenomen binnen 10 meter, gerekend vanuit de voorgevel, 
van het Huis voor Cultuur en Bestuur; 

5. de veiligheid en openbare orde mogen niet in het geding komen door het plaatsen van de 
statafels; 

6. uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de activiteit moet gemeld worden waar en wanneer 
(datum en tijdstip) statafels geplaatst gaan worden. Dit kan door middel van een e-mail aan 
gemeentebestuur@hellendoorn.nl.  

mailto:gemeentebestuur@hellendoorn.nl
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Hoofdstuk 5 Toedelen standplaatsen 

Artikel 5.1 Toedelen jaarstandplaats 

1. Wanneer een standplaats vrij komt, wordt dit 3 maanden van te voren bekend gemaakt op de 
gemeentelijke website en in het huis-aan-huisblad. 

2. Indien er meer aanvragen dan uit te geven vergunningen zijn, wordt voor de afhandeling van 
vergunningaanvragen een lotingsstelstel gehanteerd. 

3. Alle ingediende aanvragen worden getoetst aan de indieningsvoorwaarden. 
4. Wanneer niet alle ingediende aanvragen volledig zijn, krijgen alle aanvragers na afloop van de 

indieningstermijn gedurende 5 werkdagen de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan 
te vullen. 

5. Aanvragen die, na de aanvullingstermijn niet voldoen aan de indieningsvoorwaarden, worden 
niet verder meegenomen in de procedure. 

6. De in aanmerking komende aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. 
7. De aanvrager van wie het lot wordt getrokken, krijgt de standplaats toegewezen. 
8. Van de overige aanvragers wordt door loting een lijst van maximaal drie aanvragers 

opgesteld. Indien de aanvrager aan wie de standplaats is toegewezen zijn aanvraag intrekt, 
wordt teruggevallen op het resultaat van de loting en wordt de volgende aanvrager op de lijst 
benaderd en de standplaats aangeboden. 

9. De uitvoering en uitslag van de loting wordt in een proces verbaal vastgelegd en ondertekend. 
10. Indien tot vergunningverlening wordt overgegaan, worden de overige aanvragen afgewezen. 

Er wordt geen wachtlijst bijgehouden. 
11. Als een standplaats vrijkomt door het overlijden van een standplaatshouder heeft de 

levenspartner of één van de kinderen van de standplaatshouder de mogelijkheid om binnen 
acht weken na overlijden een verzoek in te dienen voor het overschrijven van de 
standplaatsvergunning. 

12. Indien de standplaats vrijkomt doordat er geen sprake is van overschrijving, wordt deze 
toegewezen op de in dit artikel beschreven wijze. 

Artikel 5.2 Bekendmaking vrijkomen jaarstandplaats 

In de in artikel 5.1 lid 1 genoemde bekendmaking wordt de volgende informatie opgenomen: 
1. dat aan de indieningsvoorwaarden moet worden voldaan, om in aanmerking te komen voor de 

standplaatsvergunning; 
2. dat een vergunningaanvraag zal worden getoetst aan het standplaatsenbeleid. Enkel 

aanvragen die voldoen aan het beleid kunnen worden meegenomen in de procedure; 
3. dat, wanneer er meer aanvragen zijn dan te vergeven vergunningen, toekenning van de 

vergunning plaatsvindt door middel van loting, tevens wordt het lotingsprotocol bekend 
gemaakt: waar, wanneer en door wie vindt de loting plaats; 

4. tot wanneer een potentiele standplaatshouder zijn vergunningaanvraag kan indienen om mee 
te dingen naar de standplaatsvergunning. 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 

Artikel 6.1 Kosten standplaatsvergunning 

1. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een standplaatsvergunning worden leges 
in rekening gebracht. 

2. Aan het melden van een dagstandplaats ten behoeve van verkiezingen of andere door het 
college aangewezen gelegenheden zijn geen kosten verbonden. 

3. Voor gebruik van gemeentelijke elektriciteitsvoorzieningen is de legesverordening van 
toepassing. 

4. Voor gebruik van gemeentelijke watervoorziening is de legesverordening van toepassing. 
5. Voor gebruik van gemeentegrond is de legesverordening van toepassing. 
6. De gebruikskosten voor een jaarstandplaats worden halfjaarlijks achteraf in rekening gebracht. 
7. De gebruikskosten voor een dagstandplaats worden na verlening van de vergunning in 

rekening gebracht 
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Artikel 6.2 Terras 

1. Bij de standplaats mag geen terras worden geplaatst. Het is toegestaan om maximaal 2 
statafels te plaatsen bij de standplaats. 

2. De statafels moeten binnen een strook van 1,5 m vanuit de standplaats blijven en mogen 
maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst. 

3. De vrije doorgang voor hulpverleningsdiensten wordt gewaarborgd. 
4. Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije loopruimte van tenminste 1,50 m vrijgehouden 

te worden. 

Artikel 6.3 Intrekking of wijziging van vergunning 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 van de APV kan een vergunning worden ingetrokken 
of gewijzigd, indien: 

a. Veranderende omstandigheden of inzichten aanleiding geven om deze beleidsregels 
te herzien en de vergunning niet in overeenstemming is met de herziene beleidsregel; 

b. De standplaats gedurende drie achtereenvolgende weken of gedurende zes maal per 
kwartaal niet wordt ingenomen, gevallen van overmacht en dagstandplaatsen 
uitgezonderd. 

2. Indien als gevolg van een ingetrokken vergunning als bedoeld in lid 1 een jaarstandplaats 
vrijkomt, vindt via bekendmaking plaats via de wijze zoals bepaald in hoofdstuk 5. 

Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 7.1 Overgangsrecht 

1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de vergunningaanvragen die na de 
inwerkingtreding worden ingediend. 

2. De reeds verstrekte vergunningen blijven van kracht tot de einddatum van de betreffende 
vergunning. 

Artikel 7.2 Hardheidsclausule 

Het college van burgemeester en wethouders behandelt aanvragen voor een standplaatsvergunning 
volgens deze beleidsregel, tenzij dit voor één of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens 
bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen 
doelen. 

Artikel 7.3 Inwerkingtreding 

Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking. 

Artikel 7.4  Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels standplaatsen gemeente Hellendoorn 
2018’. 
 
 
Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn op 
dinsdag 28 augustus 2018, 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
Drs. R.J.P. Willemsen,   mevr. A.H. Raven BA,  
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Toelichting standplaatsen gemeente Hellendoorn 2018  
 
Onder standplaats wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht 
gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen, promoten, verstrekken of afleveren van goederen dan 
wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een 
tafel (artikel 5:17 APV). 

Jaarstandplaatsen 
Een jaarstandplaatsvergunning geeft de standplaatshouder toestemming om een bepaalde dag in de 
week op een bepaalde locatie een standplaats in te nemen. Deze vergunning geldt voor meerdere 
jaren. 
 
Voor alle kernen en voor alle overige plaatsen in de gemeente Hellendoorn is een maximaal aantal 
jaarstandplaatsenvergunningen vastgesteld (dit aantal is exclusief standplaatsen voor 
autoruitschadebedrijven en medische standplaatsen).  Voor Hellendoorn worden maximaal 5 standplaatsvergunningen afgegeven.   Voor Nijverdal worden maximaal 21 standplaatsvergunningen afgegeven.  Voor Haarle worden maximaal 3 standplaatsvergunningen afgegeven.  Voor Daarle worden maximaal 3 standplaatsvergunningen afgegeven.  Voor Daarlerveen worden maximaal 3 standplaatsvergunningen afgegeven.  Voor de verkoop van consumptie-ijs plaatsen in de gemeente zijn maximaal 9 

standplaatsvergunningen afgegeven. 

Hellendoorn 

Voor Hellendoorn zijn jaarstandplaatsen vastgesteld op de locaties Schapenmarkt en nabij het 
Noaberhuus. Standplaatsen op niet-gemeentelijke grond zijn niet toegestaan in Hellendoorn. 
 
Schapenmarkt 
Voor het toeristische dorp Hellendoorn is gekozen om de jaarstandplaatsen te clusteren op één locatie 
op één dag in de week, waardoor de aantrekkelijkheid en de aantrekkingskracht van de standplaatsen 
wordt vergroot. De Schapenmarkt is de enige locatie die geschikt is voor een clustering van 
standplaatsen. Nadeel is dat de parkeerplaatsen op de Schapenmarkt niet beschikbaar zijn wanneer 
de standplaatsen zijn ingenomen. Om voldoende parkeergelegenheid te blijven bieden, is het 
maximaal aantal standplaatsen op de Schapenmarkt vastgesteld op vier. Verder is er voor gekozen 
om op de Schapenmarkt de standplaatsvergunning te verlenen tussen 9.00 uur en 14.00 uur 
(ochtendperiode inclusief lunchperiode).In voorgaand beleid is de donderdag gekozen als dag voor de 
standplaatsen, omdat de meeste standplaatshouders voor deze dag al een vergunning hadden.  
 
Noaberhuus 
Gezien de omvang van de kern Hellendoorn is gekozen om naast de clustering van standplaatsen op 
de Schapenmarkt een aanvullende standplaats op een andere dag in de week aan te wijzen. Er is 
bewust gekozen om deze standplaats op een andere locatie aan te wijzen, zodat de 
parkeergelegenheid op de Schapenmarkt niet tweemaal in de week wordt belast. Gekozen is om op 
de parkeerplaats nabij het Noaberhuus op de zaterdag één jaarstandplaats toe te staan.  
 
Branchering 
Gezien het goede voorzieningenniveau in Hellendoorn is geen branchering aangebracht voor de 
standplaatsen, met dien verstande dat er per locatie slechts één standplaats per branche per week 
mag worden vergund. Daarnaast geldt dat de jaarstandplaatsen niet bestemd zijn voor ijs. Dit omdat 
ijs een seizoensgebondenproduct is en hier afzonderlijke standplaatsen voor bestemd zijn die kunnen 
worden ingenomen tijdens het betreffende seizoen. 
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Autoruitschadebedrijven en medische standplaatsen 
Voor autoruitschadebedrijven en medische standplaatsen (bijvoorbeeld voor onderzoek door 
Bevolkingsonderzoek-Oost) geldt een uitzondering. Standplaatsen voor autoruitschade worden 
ingenomen op grote parkeerplaatsen, veelal bij supermarkten. Door de inname van een dergelijke 
standplaats ontstaan geen verkeersonveilige situaties. Het aantal te verlenen standplaatsen voor 
autoruitschade wordt voor Hellendoorn vastgesteld op één. Voor medische standplaatsen wordt geen 
maximum aantal vastgesteld, gelet op het algemeen belang dat wordt gediend door deze 
standplaatsen. De in te nemen locatie wordt in overleg tussen gemeente en standplaatshouder 
bepaald.  

Nijverdal 

Voor Nijverdal zijn jaarstandplaatsen vastgesteld op de locaties parkeerplaats Groot Lochter, 
Kuperserf in de Kruidenwijk, de Bremweg en het Marktplein aan de Parallelweg. Standplaatsen op 
niet-gemeentelijke grond zijn niet toegestaan in Nijverdal. 
 
Groot Lochter 
Op de locatie Groot Lochter is dagelijks één jaarstandplaats toegestaan. Van maandag tot en met 
zaterdag mag hier een standplaats worden ingenomen. 
 
Kuperserf 
Op het Kuperserf is het mogelijk om voor de maandag tot en met zaterdag één standplaatsvergunning 
af te geven, met een maximum van vier standplaatsen per week.  
 
Bremweg 
Aan de Bremweg kan op de parkeerplaats op maandag tot en met vrijdag één dag één standplaats 
worden ingenomen. Op deze manier worden de beschikbare parkeerplaatsen in het weekend niet te 
veel belast. 
 
Marktplein 
Op het Marktplein zijn per week vijf standplaatsen beschikbaar. Op maandag tot en met vrijdag mag 
één standplaats worden ingenomen. Op zaterdag wordt geen standplaats toegestaan, omdat dan de 
weekmarkt plaatsvindt. 
 
Stationsgebied 
In het stationsgebied is het toegestaan om op maandag tot en met vrijdag één standplaats in te 
nemen op gemeentegrond tussen 7.00 uur en 10.00 uur. Deze standplaats kan in de ochtendspits een 
kioskfunctie vervullen, aangezien deze niet wordt aangeboden op het station. Voorwaarden voor deze 
standplaats is dat de standplaats maximaal 4 m

2
 mag bedragen, de stand moet direct te verplaatsen 

zijn, in de stand mag een beperkt aantal producten worden aangeboden en de producten zijn niet 
bestemd voor gebruik ter plaatse (to-go). In de beleidsregels is opgenomen welke branches zijn 
toegestaan op deze locatie. 
 
Henri Dunantplein 
Op het Henri Dunantplein zijn geen jaarstandplaatsen toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor één standplaats voor de verkoop van oliebollen in de maanden november en december. Deze 
standplaats mag worden ingenomen op maandag tot en met zaterdag, tussen 9.00 uur en 22.00 uur. 
Wanneer oudejaarsdag op een zondag valt, mag de standplaats tevens op deze dag worden 
ingenomen. In de vergunning wordt aangegeven waar de standplaats exact moet worden ingenomen. 
Mogelijk geldt tijdens een evenement (bijvoorbeeld de schaatsbaan) een afwijkende 
standplaatslocatie.  
 
Gebruik op zondag 
In de Zondagswet is een verbod opgenomen tot het zonder genoegzame reden verstoren van de 
zondagsrust door arbeid in beroep of bedrijf. De verkoop van oliebollen, wafels, churros en 
gerelateerde producten op oudejaarsdag is gerelateerd aan traditie. Dit argumenten worden gezien 
als genoegzame reden om de verkoop van deze producten op zondag toe te staan wanneer 
oudejaarsdag op een zondag valt. De locatie waar de verkoop plaatsvindt is niet gelegen in de 
nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst, waardoor de 
godsdienstuitoefening niet verstoord zal worden. 
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Daarnaast stelt de Winkeltijdenwet het verbod om op zondag een winkel op en te hebben. Deze wet is 
ook van toepassing op ambulante handel voorzover deze bedrijfsmatig is. In de 
Winkeltijdenverordening van de gemeente wordt een uitzondering gemaakt voor de verkoop op 
zondag voorzover dit een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard betreft. Wanneer oudejaarsdag op 
een zondag valt, kan dit worden aangemerkt als bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard. Door het 
afgeven van de standplaatsvergunning, verleent het college ontheffing van de verbodsbepaling uit de 
Winkeltijdenwet op basis van de winkeltijdenverordening. 
 
Autoruitschadebedrijven en medische standplaatsen 
Voor autoruitschadebedrijven en medische standplaatsen (bijvoorbeeld voor onderzoek door 
Bevolkingsonderzoek-Oost) geldt een uitzondering. Standplaatsen voor autoruitschade mogen worden 
ingenomen op grote parkeerplaatsen. Door de inname van een dergelijke standplaats ontstaan geen 
verkeersonveilige situaties. Het aantal te verlenen standplaatsen voor autoruitschade wordt voor 
Nijverdal vastgesteld op twee. Voor medische standplaatsen wordt geen maximum aantal vastgesteld, 
gelet op het algemeen belang dat wordt gediend door deze standplaatsen. De in te nemen locatie 
wordt in overleg tussen gemeente en standplaatshouder bepaald. 
 
Branchering 
In Nijverdal is per locatie slechts één standplaats per branche per week toegestaan, dit geldt niet voor 
het Marktplein. In Nijverdal is over het algemeen sprake van een goed voorzieningenniveau. Het 
voorzieningenniveau in de Kruidenwijk loopt mogelijk eerder gevaar door concurrentie van 
standplaatsen in bepaalde branches. Om dit gevaar te voorkomen en de standplaatsen een aanvulling 
op het bestaande voorzieningenniveau te laten zijn, is voor het Kuperserf een branchering toegepast. 
Deze is verderop opgenomen. Daarnaast geldt voor alle locaties dat de jaarstandplaatsen niet 
bestemd zijn voor ijs. Dit omdat ijs een seizoensgebondenproduct is en hiervoor afzonderlijke 
standplaatsen voor bestemd zijn die kunnen worden ingenomen tijdens het betreffende seizoen. 

Haarle 

Voor de kern Haarle kunnen drie jaarstandplaatsvergunningen worden afgegeven. Voor Haarle is 
gekozen om het gebied nabij de kerk aan te wijzen als locatie voor jaarstandplaatsen. Voor deze kern 
is geen gemeentelijke watervoorziening aanwezig voor het innemen van een standplaats en is de 
standplaatshouder afhankelijk van een bedrijf of inwoner voor water.  
 
Branchering 
Om te voorkomen dat standplaatsen de detailhandel in winkelpanden in ongewenste mate 
beconcurreren en te zorgen dat de standplaatsen een aanvulling op het bestaande 
voorzieningenniveau zijn, is een branchering toegepast. Deze is in de beleidsregels opgenomen. 
 
In Haarle is slechts één standplaats per branche per week toe te staan. Dit om te voorkomen dat het 
plaatselijke voorzieningenniveau in gevaar wordt gebracht en om een zo gevarieerd mogelijk 
voorzieningenniveau te creëren. Daarnaast geldt dat de jaarstandplaatsen niet bestemd zijn voor ijs. 
Dit omdat ijs een seizoensgebondenproduct is en hiervoor afzonderlijke standplaatsen voor bestemd 
zijn die kunnen worden ingenomen tijdens het betreffende seizoen. 

Daarle 

Voor de kern Daarle kunnen drie jaarstandplaatsvergunningen worden afgegeven. Voor Daarle is 
gekozen om ’n Tip aan te wijzen als locatie voor jaarstandplaatsen. In deze kern is geen 
gemeentelijke grond beschikbaar voor een standplaats. Daarom is, in overleg, gekozen voor deze 
locatie. Voor deze kern is geen gemeentelijke stroom- of watervoorziening aanwezig voor het innemen 
van een standplaats en is de standplaatshouder afhankelijk van een bedrijf of inwoner voor stroom 
en/of water.  
 
Branchering 
Om te voorkomen dat standplaatsen de detailhandel in winkelpanden in ongewenste mate 
beconcurreren en te zorgen dat de standplaatsen een aanvulling op het bestaande 
voorzieningenniveau zijn, is een branchering toegepast. Deze is in de beleidsregels opgenomen. 
 
In Daarle is slechts één standplaats per branche per week toe te staan. Dit om te voorkomen dat het 
plaatselijke voorzieningenniveau in gevaar wordt gebracht en om een zo gevarieerd mogelijk 
voorzieningenniveau te creëren. Daarnaast geldt dat de jaarstandplaatsen niet bestemd zijn voor ijs. 
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Dit omdat ijs een seizoensgebondenproduct is en hiervoor afzonderlijke standplaatsen voor bestemd 
zijn die kunnen worden ingenomen tijdens het betreffende seizoen. 

Daarlerveen 

Voor de kern Daarlerveen kunnen drie jaarstandplaatsvergunningen worden afgegeven. Voor 
Daarlerveen is gekozen om het gebied nabij de Spoorstraat aan te wijzen  als locatie voor 
jaarstandplaatsen, omdat dit de enige geschikte locatie op gemeentegrond is. Voor deze kern is geen 
gemeentelijke stroom- of watervoorziening aanwezig voor het innemen van een standplaats en is de 
standplaatshouder afhankelijk van een bedrijf of inwoner voor stroom en/of water.  
 
Branchering 
Om te voorkomen dat standplaatsen de detailhandel in winkelpanden in ongewenste mate 
beconcurreren en te zorgen dat de standplaatsen een aanvulling op het bestaande 
voorzieningenniveau zijn, is een branchering toegepast. Deze is in de beleidsregels opgenomen. 
 
In Daarlerveen is slechts één standplaats per branche per week toe te staan. Dit om te voorkomen dat 
het plaatselijke voorzieningenniveau in gevaar wordt gebracht en om een zo gevarieerd mogelijk 
voorzieningenniveau te creëren. Daarnaast geldt dat de jaarstandplaatsen niet bestemd zijn voor ijs. 
Dit omdat ijs een seizoensgebondenproduct is en hiervoor afzonderlijke standplaatsen voor bestemd 
zijn die kunnen worden ingenomen tijdens het betreffende seizoen. 

Standplaatsen ten behoeve van verkoop van consumptie-ijs 

In de gehele gemeente mogen negen jaarstandplaatsen worden ingenomen ten behoeve van de 
verkoop van consumptie-ijs. Verkoop van ijs is toegestaan op alle dagen van de week. Een beperking 
gedurende het jaar is niet nodig, aangezien het hier een seizoensgebonden product betreft. De 
verkoop mag uitsluitend plaatsvinden van 12.00 uur tot 22.00 uur.  
 
Gebruik op zondag 
In de Zondagswet is een verbod opgenomen tot het zonder genoegzame reden verstoren van de 
zondagsrust door arbeid in beroep of bedrijf. De verkoop van consumptie-ijs betreft een 
seizoensgebonden activiteit. De verkoop van consumptie-ijs is in de meeste situaties gerelateerd aan 
ontspanning en draagt bij aan het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente 
Hellendoorn. Dit argumenten worden gezien als genoegzame reden om de verkoop van deze 
producten op zondag tijdens het ijsseizoen toe te staan. De locaties waar de verkoop plaatsvindt zijn 
bovendien niet gelegen in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst, 
waardoor de godsdienstoefening niet verstoord zal worden. 
 
Daarnaast stelt de Winkeltijdenwet het verbod om op zondag een winkel op en te hebben. Deze wet is 
ook van toepassing op ambulante handel voorzover deze bedrijfsmatig is. In de 
winkeltijdenverordening van de gemeente wordt een uitzondering gemaakt voor de verkoop op 
zondag voorzover dit gerelateerd is aan de toeristische aantrekkingskracht. De verkoop van 
consumptie-ijs op zondag is op basis van deze regeling toegestaan. Door het afgeven van de 
standplaatsvergunning, verleent het college ontheffing van de verbodsbepaling uit de Winkeltijdenwet 
op basis van de winkeltijdenverordening. 

Afwijken van de jaarstandplaatsvergunning rondom een feestdag 

Met betrekking tot feestdagen (onder andere Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede Paas-, Pinkster- 
en Kerstdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag en oudejaarsdag) kunnen er zich verschillende situaties 
voordoen waarin de standplaatshouder geen gebruik van zijn jaarstandplaats kan of wil nemen. Per 
situatie wordt aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd worden.  
 
Op een feestdag wordt een evenement / andere activiteit op de locatie georganiseerd en is de locatie 
niet beschikbaar als standplaats  De toegewezen standplaats op het toegewezen moment vervalt.   De gemeente bepaalt of het mogelijk is om voor de betreffende dag een standplaats in te 

nemen op een alternatieve locatie.   De gemeente bepaalt of het mogelijk is om op een andere dag of ander tijdstip de standplaats 
op de betreffende locatie in te nemen. 
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 Indien het innemen van de standplaats op een andere locatie, andere dag of ander tijdstip niet 
mogelijk is, vervalt de mogelijkheid om een standplaats in te nemen.  

Resultaat: vervallen, alternatieve locatie, alternatief tijdstip 
 
Op een dag voorafgaand of na een evenement / andere activiteit gerelateerd aan een feestdag is de 
locatie door opbouw- of afbreekwerkzaamheden niet beschikbaar als standplaats  De toegewezen standplaats op het toegewezen moment vervalt.   De gemeente bepaalt of het mogelijk is om voor de betreffende dag een standplaats in te 

nemen op een alternatieve locatie.   De gemeente bepaalt of het mogelijk is om op een andere dag of ander tijdstip de standplaats 
op de betreffende locatie in te nemen.  Indien het innemen van de standplaats op een andere locatie, andere dag of ander tijdstip niet 
mogelijk is, vervalt de mogelijkheid om een standplaats in te nemen.  

Resultaat: vervallen, alternatieve locatie, alternatief tijdstip 
 
Op een feestdag is de locatie beschikbaar, maar de standplaatshouder wil geen gebruik maken van 
de locatie (bijvoorbeeld om geloofsredenen of vanwege een standplaats elders die dag)  De standplaats vervalt niet. De standplaatshouder bepaalt zelf of hij voor de betreffende dag 

wel of geen gebruik wil maken van zijn standplaatsvergunning.   De standplaats mag door de standplaatshouder niet aan derden worden toegezegd.  
 
Voor de feestdagen die in de Zondagswet worden gelijkgesteld aan een zondag (Hemelvaart en 
eerste Kerstdag) geldt bovenstaande niet. Op deze dag mag geen standplaats worden ingenomen. 
Wanneer voor deze dagen een jaarstandplaatsvergunning is afgegeven, zal de standplaats komen te 
vervallen.  
 
Algemeen  De gemeente benaderd de standplaatshouder indien deze door een evenement of andere 

activiteit rondom een feestdag geen gebruik kan maken van de standplaatsvergunning.  De standplaatshouder moet vier weken voor het innemen van de standplaats een verzoek 
indienen, per brief of e-mail, wanneer hij op een andere locatie of een andere dag een 
standplaats in wil nemen.  De gemeente draait niet op voor inkomstenderving. De gemeente heeft immers de 
beschreven alternatieven overwogen. In de vergunning is bovendien opgenomen dat de 
standplaatshouder vanwege een evenement of activiteit zijn standplaats mogelijk niet kan 
innemen.  Er zal geen verrekening plaatsvinden van de gebruikskosten die in rekening worden gebracht 
voor de jaarstandplaats.  Per situatie zal de gemeente een afweging maken. Deze afweging wordt intern besproken. 
Het uiteindelijke advies wordt voorgelegd in het portefeuillehoudersoverleg.  Het besluit op het verzoek wordt per brief aan de standplaatshouder bekend gemaakt. 

 
Het is mogelijk om een dagstandplaatsvergunning aan te vragen voor een andere dag dan die 
waarvoor de jaarstandplaatsvergunning geldt. De gemeente zal bepalen of deze 
dagstandplaatsvergunning kan worden verleend. 

Dagstandplaatsen 
Een dagstandplaatsvergunning geeft de standplaatshouder toestemming om op de aangevraagde 
datum / data op een bepaalde, in de aanvraag genoemde, locatie een standplaats in te nemen. Op de 
Schapenmarkt in Hellendoorn zijn geen dagstandplaatsen op andere dagen dan de donderdag 
toegestaan, tenzij het standplaatsen ten behoeve van informatieverstrekking betreffen. Per 
standplaatshouder mogen op de aangevraagde locatie maximaal 10 dagstandplaatsen per jaar 
worden ingenomen. Dagstandplaatsen mogen een aaneengesloten periode beslaan, maar ook 
afzonderlijke dagen in het jaar. Een dagstandplaats kan worden aangevraagd voor elke dag van de 
week met uitzondering van zondag. Voor de zondag kan enkel een dagstandplaatsvergunning worden 
verleend wanneer deze gecombineerd wordt met een koopzondag in de gemeente. De gemeente zal 
besluiten of de standplaats voor alle aangevraagde dagen verleend kan worden. Voor 
dagstandplaatsen geldt geen branchering. Wel kan de gemeente bepalen dat op basis van het 
aanbod in omliggende winkels, de verkoop van een product vanuit de standplaats niet is toegestaan.  
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Dagstandplaatsen ten behoeve van verkiezingscampagne 
Voor het innemen van een standplaats (buiten bijvoorbeeld een georganiseerde verkiezingsmarkt) is 
een dagstandplaatsvergunning nodig. Deze vergunning kan worden aangevraagd met het standaard 
aanvraagformulier. Voor het aanvragen van een dagstandplaatsvergunning ten behoeve van een 
verkiezingscampagne worden de gebruikelijke leges gerekend. Als de standplaats gelegen is in het 
voetgangersgebied van het centrum van Nijverdal en dit gebied met auto wordt bereden, moet ook 
hier een ontheffing Wegenverkeerswet worden aangevraagd. Deze hoeft voor een standplaats echter 
niet afzonderlijk te worden aangevraagd, maar wordt automatisch meegenomen in de aanvraag om 
een standplaatsvergunning.  
 
Voor het innemen van een standplaats met maximaal twee statafels ten behoeve van verkiezingen of 
andere door het college aangewezen gelegenheden kan met een melding worden volstaan. 

Aanvullende toelichting standplaatsen 
Naast bovengenoemde toelichting op de specifieke standplaatstypen gelden een aantal algemene 
punten voor alle standplaatsen.  Terrassen bij standplaatsen zijn niet toegestaan, wel is het mogelijk om statafels te plaatsen.   Voor uitstallingen gelden de algemene regels voor het plaatsen van uitstallingen.  Een standplaats kan niet worden ingenomen als de locatie beschikbaar moet zijn voor een 

evenement of ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke werken of plannen.  Niet op alle standplaatslocaties is een gemeentelijke elektra- of watervoorziening aanwezig. 

 
 


	Standplaatsenbeleid
	“Beleidsregels standplaatsen gemeente Hellendoorn 2018”
	Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen
	Artikel 1.1 Begripsbepalingen

	Hoofdstuk 2 Aanvraag van de standplaatsvergunning
	Artikel 2.1 Indieningsvoorwaarden vergunningaanvraag
	Artikel 2.2 Weigeringsgronden

	Hoofdstuk 3 Jaarstandplaatsen
	Artikel 3.1 Locatie, dagen en aantal jaarstandplaatsen
	Artikel 3.2 Tijden in te nemen jaarstandplaatsen
	Artikel 3.3 Branchering jaarstandplaatsen
	Artikel 3.4 Geldigheidsduur jaarstandplaatsvergunning
	Artikel 3.5 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning
	Artikel 3.6 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van consumptie-ijs
	Artikel 3.7 Voorschriften en beperkingen jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, wafels, churros en aanverwante producten

	Hoofdstuk 4 Dagstandplaatsen
	Artikel 4.1 Tijden in te nemen jaarstandplaatsen
	Artikel 4.2 Geldigheidsduur dagstandplaatsvergunning
	Artikel 4.3 Voorschriften en beperkingen dagstandplaatsvergunning
	Artikel 4.4 Voorschriften en beperkingen dagstandplaats ten behoeve van verkiezingen

	Hoofdstuk 5 Toedelen standplaatsen
	Artikel 5.1 Toedelen jaarstandplaats
	Artikel 5.2 Bekendmaking vrijkomen jaarstandplaats

	Hoofdstuk 6 Overige bepalingen
	Artikel 6.1 Kosten standplaatsvergunning
	Artikel 6.2 Terras
	Artikel 6.3 Intrekking of wijziging van vergunning

	Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen
	Artikel 7.1 Overgangsrecht
	Artikel 7.2 Hardheidsclausule
	Artikel 7.3 Inwerkingtreding
	Artikel 7.4  Citeertitel

	“Toelichting standplaatsen gemeente Hellendoorn 2018”
	Jaarstandplaatsen
	Hellendoorn
	Nijverdal
	Haarle
	Daarle
	Daarlerveen
	Standplaatsen ten behoeve van verkoop van consumptie-ijs
	Afwijken van de jaarstandplaatsvergunning rondom een feestdag

	Dagstandplaatsen
	Aanvullende toelichting standplaatsen



