Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2012-01
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 9 januari 2013
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Standplaatsenbeleid Marktkramen
Vraag 1: Afgelopen week heeft een oud-ondernemer uit de Wijkse binnenstad zijn zorgen
geuit over het standplaatsenbeleid ‘kramen’ van de gemeente. Naar zijn mening maakt de
gemeente er een ‘janboel’ van. Herkent het college zich in deze goedbedoelde kritiek?
Begrijpt het college de geuite zorgen?
Antwoord:
Het college begrijpt dat in een tijd van recessie alle “extra” verkoopactiviteiten zoals
standplaatsen als bedreiging worden gezien door de gevestigde detailhandel. Het college
herkent zich verder niet in de goedbedoelde kritiek dat zij een “janboel” maakt van het
standplaatsenbeleid. Het toekennen van standplaatsvergunningen gebeurt juist in nauw
overleg tussen ambtenaren en winkeliers.
Vraag 2a: Hoe ziet het huidige standplaatsenbeleid marktkramen er concreet uit?
Antwoord:
Voor een juist beeld van de Wijkse situatie is het belangrijk om standplaatsen en
marktkramen van elkaar te onderscheiden. De zorgen van de oud ondernemer zijn
gericht op de uitgifte van standplaatsen. Hiervoor is geen beleid maar zijn regels
opgenomen in de APV. De nieuwe beleidsnota over standplaatsen en de weekmarkt is
bijna in concept gereed.
Vraag 2b: Zijn er afspraken met de middenstand?
Antwoord:
Er zijn geen afspraken met de middenstand. Er wordt, bij het opnemen van
toetsingscriteria voor het toekennen van een standplaatsvergunning, terdege rekening
gehouden met de middenstand (bijv. met de locatie waar middenstand is gevestigd, het
aantal dagen dat een standplaats mag staan in de week en de duur van de vergunning).
Vraag 2c: Wordt er bij het uitgeven van vergunningen rekening gehouden met de aanwezige
bakker of groenteboer in de (directe) omgeving?
Antwoord:
Ja. Er wordt rekening gehouden met de aanwezige foodsector.
Vraag 2d: Is het een soepel beleid in vergelijking met andere gemeenten?
Antwoord:
Wijk bij Duurstede heeft geen soepel maar ook geen streng beleid. Het toekennen van
een standplaatsvergunning geschiedt op basis van een juiste afweging van alle belangen:
inwoners, aanwezige ondernemers op de locatie waar een eventuele standplaats wordt
aangevraagd en de aanvrager van een standplaats. Tevens dient er rekening te worden
gehouden met de Europese Dienstenrichtlijn: de vrije vestiging van ondernemers.

Vraag 2e: Hoe is het huidige standplaatsenbeleid tot stand gekomen?
Antwoord:
Er is nog geen standplaatsenbeleid. De regels voor het toekennen van een standplaats
staan in de APV. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw standplaatsenbeleid.
Allereerst wordt dit ambtelijk voorbereid en zal er met de middenstand gesproken
worden om het concept beleid te toetsen aan de wensen en ideeën van de middenstand.
Vraag 2f: Is de middenstand er bij betrokken geweest?
Antwoord:
Zie onder antwoord 2e.
Vraag 3: Is het college voornemens het huidige standplaatsenbeleid te evalueren en
desgewenst aan te scherpen?
Antwoord:
Zie onder antwoord 2e.
Vraag 4: Momenteel is de hele ‘foodsector’ nog aanwezig in de binnenstad. Het spreekt voor
zich dat een toename van het aantal kramen een bedreiging is voor de genoemde sector. Ziet
het college het als een taak om de Wijkse middenstand waar mogelijk te helpen en te
beschermen? Ziet het college een aanscherping van het huidige standplaatsenbeleid als een
legaal instrument om de Wijkse middenstand te hulp te schieten?
Antwoord:
In de binnenstad zijn er winkels voor de dagelijkse boodschappen aanwezig. Daarnaast
zijn er een aantal standplaatsvergunningen afgegeven aan ambulante verkopers met
een aanbod dat nog niet in de binnenstad wordt aangeboden. Bij alle aanvragen om een
standplaats wordt het reeds aanwezige aanbod in de omgeving van de standplaats
beoordeeld. Een toename van het aantal kramen/standplaatsen kan een bedreiging
vormen voor de aanwezige detailhandel. Indien het aantal standplaatsen en het aanbod
afgestemd wordt op de lokale middenstand kunnen standplaatsen ook zorgen voor
versterking van het “foodaanbod”. Het college ziet het als een taak om de Wijkse
middenstand waar mogelijk te helpen door een goede afstemming in het aanbod na te
streven. Het beschermen van de lokale middenstand tegen extra concurrentie door geen
standplaatsen meer te vergunnen is gelet op de Europese regelgeving niet mogelijk.
Het nieuwe standplaatsenbeleid zal rekening houden met de belangen van meerdere
groepen in de Wijkse samenleving. Niet uit het oog moet worden verloren dat
standplaatsen kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid en de versterking van
winkelcentra elders in Wijk bij Duurstede en het aanwezige aanbod in Cothen en
Langbroek.
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