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Betreft:

Standplaatsenbeleid Gemeente Delfzijl

Inleiding
De gemeente Delfzijl (verder: gemeente) heeft geen apart standplaatsenbeleid. De voorwaarden die
gesteld worden aan een standplaats zijn beschreven in de Algemene plaatselijke verordening
(APV). De APV biedt enkele wettelijke kaders, maar niet voldoende om de gewenste ruimtelijke
spreiding te realiseren binnen de gemeente. De noodzaak voor standplaatsenbeleid, om sturing te
geven aan een gebalanceerd en ruimtelijk goed geordend standplaatsenbestand, is evident. Met dit
standplaatsenbeleid wordt duidelijkheid gegeven aan de aanvragers en kan de gemeente gegrond
tot een besluit komen. Hierdoor komen we niet alleen de initiatiefnemer tegemoet, maar zorgen we
ook voor een goede verstandhouding met de lokale ondernemer en behouden we een redelijk
verzorgingsniveau binnen de gemeente.
Buiten het toepassingsbereik van deze beleidsnotitie blijven de standplaatsen op de reguliere
weekmarkten (elke woensdag van 10.00u tot 17.00u in de binnenstad van Delfzijl), jaarmarkten,
incidentele snuffel- en rommelmarkten en evenementen als braderieën en kermissen.
Juridisch kader
Het juridisch kader voor het beoordelen van een standplaatsvergunning wordt gevormd door:
-

Artikel 1.8, 2.10, 5.14, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 en 5.22 van de APV;
Dit standplaatsenbeleid;
De winkeltijdenwet;
De warenwet;
Het betreffende bestemmingsplan van de aanvraaglocatie.

In de APV staat aangegeven dat het verboden is zonder vergunning van het college een standplaats
in te nemen of te hebben. Daarnaast mag een standplaatsvergunning geweigerd worden op basis
van:
-

-

De weigeringsgronden van de APV, artikel 1.8, te weten: openbare orde, openbare
veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu;
Artikel 5.18 van de APV; de standplaats moet voldoen aan de eisen van redelijke welstand
en mag het redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse niet in gevaar
brengen;
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
De regels opgesteld in dit standplaatsenbeleid.

Beleidsregels standplaatsen
Huidige situatie
Wanneer een initiatiefnemer een aanvraag doet met betrekking tot een standplaats, wordt deze op
de volgende manier doorverwezen op de website van de gemeente (www.delfzijl.nl);
Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een
bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U
mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de
openbare weg.

De aanvraag voor een standplaatsvergunning wordt ad hoc behandeld en er wordt per situatie
bekeken of een vergunning verleend kan worden. Daarnaast zijn er op dit moment in de
bestemmingsplannen van de gemeente geen standplaatsen opgenomen en is er sprake van
strijdigheid met dit plan, met name als een standplaatshouder zijn of haar plek meerdere dagen per
week inneemt. In dit standplaatsenbeleid worden daarom concrete voorwaarden verbonden aan de
vergunningverlening, wat niet alleen duidelijkheid geeft voor de aanvrager, maar ook de
aanvraagprocedure versnelt.
De uitgangspunten van de voorwaarden zijn geformuleerd in de artikelen 1.8 en 5.18 van de APV.
Op basis van deze uitgangspunten (weigeringsgronden) wordt gericht op een gebalanceerd en
ruimtelijk goed geordend standplaatsenbestand. Daarnaast moet rekening gehouden worden met
het feit dat een weigering van een standplaatsvergunning juridisch gezien een inbreuk is op de
vrijheid van burgers om economische activiteiten te ontplooien. De gemeente moet daarom
aantonen dat het publieke belang opweegt tegen de belangen van de aanvrager.
De jurisprudentie heeft uitgemaakt dat niet een onbepaald groot aantal vergunningen afgegeven kan
worden. Hierdoor is een bepaalde maximering toegestaan. Gemeenten kunnen overgaan tot:
-

het aanwijzen van locaties waar standplaatsen mogen worden ingenomen;
het vaststellen van een maximum aantal af te geven standplaatsvergunningen;
het aanwijzen van tijdstippen waarop standplaatsen mogen worden ingenomen.

Ruimte die wordt ingenomen door standplaatsen wordt daardoor aan andere functies onttrokken
(parkeren, openbare weg, trottoir, etc.). Aangezien het niet wenselijk is om op grote schaal ruimte te
onttrekken aan deze openbare functies, wordt een restrictief standplaatsenbeleid voorgesteld.
De belangrijkste onderdelen van het beleid zijn:
-

Bestaande standplaatslocaties;
Maximum aantal af te geven standplaatsvergunningen;
Vaste standplaatsvergunningen;
Aantal standplaatsvergunningen per branche;
Maximale grootte van een standplaats;
Tijdstippen waarop een standplaats ingenomen mag worden;
Ontruimen van de standplaats ‘s avonds;
Persoonsgebondenheid standplaatsvergunningen;
Intrekken en vervallen verklaren van een standplaatsvergunning;
Incidentele standplaatsvergunningen;
Maximum duur van incidentele en seizoensgebonden standplaatsvergunningen;
Overgangssituatie;
Bijzondere gevallen;
Vergunningverlening/procedure.
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Bestaande standplaatslocaties
Buiten de reguliere weekmarkten, jaarmarkten, incidentele snuffel- en rommelmarkten en
evenementen als braderieën en kermissen kent de gemeente op dit moment 13 verleende
vergunningen voor standplaatsen. In onderstaand schema is een overzicht van de locaties, de
periode voor de verleende vergunning, het type product wat aangeboden wordt en de dag waarop
de standplaats ingenomen wordt.
Periode

Type product

Waar

Wanneer

heel 2017
heel 2017
heel 2017

Vis, groente, fruit
Vis & snacks
Vis & snacks

elke vrijdag
elke zaterdag
elke donderdag

heel 2017
20 maart , 12 juni,
24 juli, 4 september,
20 november
heel 2017

Bloemen
Bloedinzameling

AZC Delfzijl
Nesweg te Spijk
Hoofdweg te
Wagenborgen
Willemstraat te Delfzijl
Molenbergplein te
Delfzijl

Heel 2017
2-feb-17

Vis
Sampling Pepperminds

De Wending te Delfzijl
Diekstok te
Termuntenzijl
Landstraat te Delfzijl

Elke vrijdag
elke zaterdag, zondag,
maandag

heel 2017

heel 2017
heel 2017
heel 2017
Heel 2017

Vis

Vietnamese etenswaren
Waspoedermiddelen,
schoonmaakartikelen,
eieren
Vis & snacks

Vennenplein te Delfzijl
AZC Delfzijl

Vis & snacks
Goud Wisselkantoor

Wending te Delfzijl
Jachtlaan 4 te Delfzijl

Jachtlaan te Delfzijl

elke vrijdag

Elke maandag,
dinsdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag
Elke maandag ,
donderdag
Elke woensdag,
zaterdag
Elke donderdag
Elke vrijdag

Tabel 1: overzicht verleende vergunningen voor standplaatsen in de gemeente Delfzijl

In de tabel is te zien dat de verleende vergunningen op de dagen buiten de reguliere weekmarkt om
zijn verleend, behoudens één verkooppunt van vis & snacks. De locatie van de Jachtlaan is echter
dermate ver verwijderd van de reguliere weekmarkt dat het niet aannemelijk wordt geacht dat deze
standplaatsen in elkaars reikwijdte (enigszins beloopbare afstand) te zitten.
De standplaatsen genoemd in tabel 1 worden ook gehanteerd als de aangewezen plekken in dit
beleid. Dit geldt ook voor de periode: een standplaatsvergunning wordt per kalenderjaar verleend.
Maximum aantal af te geven standplaatsvergunningen
Iedere gemeente kan een maximum aantal af te geven vergunningen vaststellen voor de gemeente
als geheel en voor de diverse deelgebieden. Volgens vaste jurisprudentie is een maximumstelsel
een praktisch toetsingscriterium bij het beoordelen en het weigeren van standplaatsvergunningen.
Een maximumstelsel houdt in, dat op grond van openbare orde, verkeersveiligheid en dergelijke een
maximum aantal standplaatsen per gebied wordt bepaald. Er mag geen sprake zijn van verkapte
marktvorming. In de toekomst hoeft niet iedere aanvraag afzonderlijk op alle aspecten beoordeeld te
worden om tot een verlening of weigering te besluiten, wanneer het maximaal aantal uit te geven
standplaatsvergunningen is bereikt. Binnen de gemeente staan we per aangewezen zone één
standplaats toe. Deze zones zijn af te lezen in de bijlages en te raadplegen via de gemeentelijke
website (www.delfzijl.nl).
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Vaste standplaatsvergunningen
Een vaste standplaatsvergunning wordt, zoals eerder vermeld, van jaar tot jaar verleend. Een
vergunninghouder van een vaste standplaatsvergunning kan maximaal vijf dagen per week een
standplaats innemen omdat anders sprake is van een meer (semi) permanent karakter terwijl
standplaatsen een mobiel karakter dienen te houden. Kiosken zijn binnen het kader van
standplaatsen niet toegestaan. Het verkoopmateriaal dient buiten verkooptijden verwijderd te zijn.
Aantal standplaatsvergunningen per branche
Juridisch gezien is het als gemeente niet mogelijk om branches te weigeren. Dit betekent feitelijk dat
indien voor een standplaatslocatie niet voor alle dagen een vergunning is verleend, een
vergunningaanvraag voor eenzelfde branche dan waarvoor op deze locatie al een vergunning is
afgegeven, niet geweigerd kan worden. Een uitzondering op deze regel is, met het oog op het
behouden van een redelijk verzorgingsniveau, geformuleerd in de volgende 2 regels:
- wanneer er een nieuw winkelcentrum opgezet wordt;
- of er binnen het verzorgingsgebied nog slechts één winkel gevestigd is in een bepaalde
branche en deze winkel dreigt te verdwijnen door verlening van de vergunning. Hierdoor
komt het verzorgingsniveau ter plaatse in het gedrang.
Voor bovenstaande regels geldt dat een branche wel in zijn geheel geweigerd mag worden. Of
sprake is van een redelijk verzorgingsniveau voor de consument, wordt bekeken vanuit de positie
van de consument en niet vanuit de positie van de winkeliers. Uit de jurisprudentie blijkt dat de
beleidsregel om de eerste vijf jaar na opening van een nieuw winkelcentrum binnen een straal van
500 meter geen standplaatsvergunningen te verlenen voor branches die zich in het winkelcentrum
hebben gevestigd, niet onredelijk is (LJN: BD8539).
Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente is de komst van een nieuw winkelcentrum
(nog) niet relevant. Voor de tweede voorwaarde, de instandhouding van een redelijk
verzorgingsniveau, is het wel noodzakelijk om naar het centrum van Delfzijl te kijken. Ondanks de
zeven verleende standplaatsvergunningen waar met name vis wordt verkocht, is in het centrum van
Delfzijl maar één viszaak gevestigd. In tabel 1 is dan ook af te lezen dat de locaties van de
verleende vergunningen niet op enigszins beloopbare afstand van het centrum te vinden zijn.
Hierdoor beïnvloeden ze niet direct het verzorgingsgebied van het centrum. Een aanvraag voor een
viszaak op een locatie in het centrum mag dan ook gegrond afgewezen worden.
Maximale grootte van een standplaats
Aangezien door het innemen van een standplaats ruimte aan andere openbare functies wordt
onttrokken, is eerder aangegeven dat het wenselijk is de grootte standplaatsen beperkt te houden.
De maximale grootte van een standplaats wordt in dit beleid niet vastgelegd, maar er wordt wel
gekeken naar de voorwaarden genoemd in de APV, artikel 1.8. Zo mag een standplaats geen
verstoring van de openbare orde en veiligheid opleveren.
Tijdstippen waarop een standplaats ingenomen mag worden
Het verkopen vanaf een standplaats is gebonden aan de winkelsluitingstijden op grond van de
Winkeltijdenwet. Standplaatsvergunningen worden hierop afgestemd.
Uitzonderingen hierop zijn standplaatsen die artikelen verkopen waarop ook voor de reguliere
verkoop de winkelsluitingstijden niet van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld ijs en snacks.
Ontruimen van de standplaats ‘s avonds
Aangezien het gaat om ambulante handel dient de standplaats ’s avonds ontruimd te worden.
Voorkomen moet worden dat er een permanente bebouwing als bijvoorbeeld een kiosk ontstaat. Bij
tijdelijke seizoensgebonden standplaatsen, zoals oliebollenkramen, is weinig gevaar voor het
ontstaan van permanente bebouwing. Door de afmeting van de oliebollenkramen is het voor de
vergunninghouder bijna onmogelijk zijn oliebollenkraam ’s avonds dagelijks te ontruimen. De
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ontruimingsplicht in de avond geldt dan ook niet voor de tijdelijke seizoensgebonden
oliebollenkramen (en de reeds afgegeven vergunningen in dat kader).
Persoonsgebondenheid standplaatsvergunningen
Een vergunninghouder dient de standplaats persoonlijk in te nemen. De rol van de gemeente is dat
erop toegezien moet worden dat de beschikbare plaatsen op rechtvaardige wijze worden verdeeld.
Een standplaatsvergunning is niet overdraagbaar omdat anders handel in vergunningen mogelijk
wordt.
Overschrijven van een vergunning op naam van een familielid of persoon die werkzaam is in het
bedrijf is niet mogelijk. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij overlijden van de vergunninghouder,
kunnen burgemeester en wethouders besluiten hiervan af te wijken.
Intrekken en vervallen verklaren van een standplaatsvergunning
De vergunning kan bij beschikking worden ingetrokken indien;
-

De vergunninghouder hierom verzoekt;
De vergunninghouder zich na een officiële waarschuwing herhaaldelijk niet houdt aan de
wet, regelgeving en vergunningvoorschriften omtrent het gebruik van de standplaats;
De vergunning niet gebruikt wordt volgens de op de aanvraag vermelde gegevens op basis
waarvan de vergunning is verstrekt;
Gedurende drie maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning;
De vergunninghouder zijn/haar bedrijf beëindigt;
Indien de vergunninghouder op een andere dag of op een andere locatie een standplaats
gaat innemen;
Indien de vergunninghouder met een ander product een standplaats in wil nemen.

De vergunning vervalt wanneer:
-

De vergunninghouder overlijdt;

Incidentele- en/of seizoenstandplaatsvergunningen
Incidentele- of seizoenstandplaatshouders kunnen van de aangewezen vaste standplaatslocaties
(zie tabel 1) gebruik maken als er in de betreffende periode geen gebruik wordt gemaakt van de
locatie door een vaste standplaatshouder.
Aanvragers voor een incidentele- of seizoenstandplaats die gebruik willen maken van een andere
locatie dan de aangewezen vaste standplaatslocaties, zullen zelf goed moeten motiveren waarom
ze niet op de vaste standplaatslocaties kunnen staan en waar ze gedurende de aangevraagde
periode wél willen staan. Nadat de aanvraag is ingediend zal in overleg met de gemeente worden
nagegaan of de gevraagde locatie mogelijk is.
Voorwaarden voor de inname van een incidentele- of seizoensgebonden standplaats is voornamelijk
gelegen in de verkeersveiligheid. Geen standplaats kan worden ingenomen:
-

langs in – en uitvalswegen;
langs wegen met vrijliggende fietspaden;
binnen een afstand van 20 meter van een kruispunt;
langs wegen die worden gebruikt door streekbussen;
op plaatsen waar al een vaste standplaatshouder staat;
op plaatsen met een hoge verkeersdruk.
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Maximum duur van incidentele- en seizoensgebonden standplaatsvergunningen
Het aantal aanvragen voor incidentele standplaatsen is niet groot. Voor seizoensgebonden
producten zoals standplaatsen met kerstbomen of met oliebollen geldt daarom geen maximale duur.
Hetzelfde geldt voor een ijscokar.
Het is niet noodzakelijk om een maximum aantal seizoensgebonden standplaats-vergunningen vast
te stellen. Daarnaast worden locaties voor incidentele- of seizoensgebonden standplaatsen per
aanvraag bekeken.
Overgangssituatie
De ten tijde van de inwerkingtreding van deze beleidsregels geldende vergunningen behouden hun
geldigheid gedurende de termijn waarvoor ze zijn afgegeven.
Bijzondere gevallen
Het is altijd mogelijk dat zich een onduidelijk geval voordoet. Omdat het onmogelijk is om alle
uitzonderingen in een beleid te verwoorden, behoudt de gemeente zich het recht voor dergelijke
aanvragen op haar merites te beoordelen en per keer te bepalen of het maken van een uitzondering
wenselijk is met inachtneming van de toetsingscriteria, verwoord in dit beleid.
Vergunningvoorschriften
Aan standplaatsvergunningen worden voorschriften verbonden. Daarin wordt onder andere vermeld
de locatie, branche en maximale afmetingen van de standplaats. De voorschriften hebben ten doel
de openbare orde, veiligheid en het milieu te beschermen.
Als uitgangspunt voor het opstellen van de voorschriften zoals hieronder vermeld, zijn de
voorschriften genomen zoals die de afgelopen jaren in de praktijk zijn gehanteerd aangevuld met
voorwaarden die tevens noodzakelijk worden geacht.
1. De vergunninghouder maakt persoonlijk gebruik van de vergunning;
2. De vergunninghouder mag zich bij de exploitatie van de standplaats niet laten vervangen
door een ander, tenzij hij in het bezit is van een machtiging daartoe, afgegeven door het
college;
3. Het niet daadwerkelijk gebruiken van de vergunning leidt tot intrekking daarvan. Intrekking
vindt in elk geval plaats indien gedurende drie maanden geen gebruik van de vergunning
wordt gemaakt;
4. Er mogen geen andere goederen ten verkoop worden aangeboden dan die waarvoor de
vergunning geldt;
5. Afvalbakken, parasols, luifels en andere faciliteiten ten behoeve van de verkoop vallen
binnen de oppervlakte van de standplaats;
6. Vrije doorgang van het publiek en het verkeer mag niet worden gehinderd;
7. Het gebruik van een geluidsinstallatie is niet toegestaan;
8. Gedurende de verkoopactiviteiten moet de omgeving van de standplaats een schoon en
ordelijk aanzien hebben. Na afloop van de verkoopactiviteiten moet de standplaats en de
directe omgeving (binnen een straal van 25 meter) schoon worden opgeleverd. Indien dit
wordt nagelaten, zal dit op kosten van vergunninghouder door de gemeente gebeuren;
9. Er dient een afvalbak bij de verkoopwagen geplaatst te worden indien de koopwaar ter
plekke genuttigd kan worden;
10. In de verkoopwagen waar gas, stroom of vuur wordt gebruikt, dient een deugdelijk
poederbrandblusapparaat van minstens 6 kg aanwezig te zijn;
11. Aanwijzingen en/of bevelen van de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren
dienen te worden opgevolgd;
12. Vergunninghouder en de personen bedoeld in punt 2, dienen deze vergunning op verzoek te
tonen aan de onder 11 genoemde personen;
13. Vergunninghouder voor vaste standplaatsen dient het geldig registratiebewijs afgegeven
door de Kamer van Koophandel op verzoek te tonen aan de onder 11 genoemde personen;

6 / 12

14. Tijdens de uitvoering van civieltechnische werken, evenementen met vergunning of een
vergelijkbare reden waarom de standplaats tijdelijk niet kan worden ingenomen, krijgt
vergunninghouder, indien mogelijk, een alternatieve locatie toegewezen en is hij verplicht
deze te accepteren. De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die
hieruit voortvloeit;
15. Het veroorzaken van schade, hinder of overlast is niet toegestaan;
16. De kosten van herstel van schade, welke direct voortvloeien uit het gebruikmaken van de
vergunning, ontstaan aan gemeente-eigendommen, komen voor rekening van de
vergunninghouder;
17. Vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te
voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de
vergunning schade zal lijden;
18. De gemeente wordt door vergunninghouder gevrijwaard van alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, die mocht ontstaan door of vanwege het gebruik van de
vergunning;
19. Het leggen van stroomkabels over de weg is niet toegestaan;
20. Voor het gebruik van niet-gemeentelijke terreinen dient vooraf schriftelijk toestemming
gevraagd te worden aan de eigenaar c.q. beheerder;
21. Vergunninghouder is verplicht voldoende verzekerd te zijn tegen vorderingen tot
schadevergoeding waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting krachtens wettelijk
aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden
toegebrachte schade;
22. Vergunninghouder is verplicht zijn standplaats vanaf zonsondergang te voorzien van een
deugdelijke verlichting, waarmee de uitgestalde goederen goed verlicht zijn.
Voor vergunningen die op het moment van inwerkingtreding van dit beleid zijn verleend, zijn de
bepalingen van dit beleid geldend voor zover zij voor de vergunninghouder niet nadeliger zijn ten
opzichte van de huidige voorwaarden van hun vergunning.
Vergunningverlening/procedure
Voor de ambulante handelaar die een standplaats wil innemen is met name van belang hoe in de
praktijk met het beleidskader wordt omgegaan en hoe de trajecten voor vergunningverlening en
handhaving zijn vormgegeven. Daarnaast spelen ook de kosten voor inname van een standplaats
en de leges voor de vergunning een belangrijke rol.
Aanvraag
Een vergunning voor een vaste standplaats moet schriftelijk bij het college worden aangevraagd.
Afhandeling van de aanvraag wordt gedaan door WO-DEAL. In de aanvraag dient men, naast
naam- en adresgegevens, de afmetingen en liefst een foto (welstandstoets), aan te geven welke
producten men wil verkopen en op welke locatie. In overleg met de gemeente wordt vervolgens
gekeken of deze locatie geschikt is en wordt er indien nodig gekeken naar een alternatieve optie.
Afwikkeling standplaatsvergunningen
De aanvraag voor een standplaatsvergunning gaat per ingang van het onderhavige beleid via een
lotingssysteem. Een aanvraag voor een standplaatsvergunning kan worden ingediend tussen 1
oktober en 1 november in het voorafgaande jaar, op (één van) de aangewezen plekken binnen
(één van) de aangewezen zones. Dit is in het kader van 'schaarse vergunningen' een praktisch
juridisch hulpmiddel om aanvragers een gelijke kans te bieden voor het beperkte aantal af te geven
standplaats-vergunningen. Uitzondering hierop zijn de standplaatsen die bij ingang van het
onderhavige beleid specifiek zijn aangegeven. Standplaatshouders die op deze locatie reeds een
vergunning hebben, krijgen het eerste recht op een nieuwe standplaatsvergunning op dezelfde
locatie binnen dezelfde branche. Hiervoor geldt dezelfde bovenstaande deadline van 1 oktober. Bij
het verstrijken van deze deadline vervalt het eerste recht.
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Toetsing
Nieuwe aanvragen worden getoetst aan de APV van de gemeente Delfzijl, in combinatie met de
richtlijnen zoals opgenomen in dit standplaatsenbeleid.
Vergunningverlening
Op aanvragen wordt in principe binnen zes weken beslist. Indien een aanvraag voldoet aan de APV
en de richtlijnen in deze nota en er positief wordt geadviseerd, wordt de vergunning verleend.
Publicatie
Verleende vergunningen worden gepubliceerd in een daartoe door het college aangewezen
weekblad. Belanghebbenden kunnen bezwaren indienen..
Weigeren van een vergunning
Indien een aanvraag voor een vergunning moet worden geweigerd (omdat deze de toetsing niet
doorstaat en er geen bijzondere omstandigheden zijn die vergunningverlening noodzakelijk maakt),
neemt het college hierover een besluit.
De kosten van een standplaats
Voor het innemen van een standplaats is, vanwege de vergunningsplicht, een vergoeding
verschuldigd. De leges voor een standplaatsenvergunning staan opgenomen in de
legesverordening, onder artikel 3.7.1.
Handhaving
Na het vaststellen van het niet naleven van de voorschriften door een vergunninghouder volgt een
waarschuwing. Bij herhaling van onregelmatigheden zal het middel van schorsing of intrekken van
de vergunning worden toegepast. Bovendien wordt bij een eventuele nieuwe aanvraag negatief
geadviseerd richting college.
Indien wordt geconstateerd dat zonder vergunning een standplaats wordt ingenomen, zal er
handhavend worden opgetreden. Daarnaast zijn politie en gemeentelijke toezichthouders bevoegd
tot toezicht, controle en handhaving.
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Bijlagen
Afbeelding 1: Overzichtskaart gemeente Delfzijl

Legenda
Nummer

Zone

Specifieke locatie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Delfzijl Centrum
Delfzijl West
Delfzijl Zwet/Doklanden
Delfzijl Noord
Farmsum/Oosterhorn/Haven
Meedhuizen e.o.
Wagenborgen e.o.
Woldendorp e.o.
Termunten/Termunterzijl/Borgsweer
Holwierde e.o.
Godlinze/Bierum/Losdorp e.o.
Spijk e.o.

Vennenplein
Jachtlaan
AZC (Zwet)
De Wending
In overleg*
In overleg*
Hoofdweg
In overleg*
Diekstok
In overleg*
In overleg*
Nesweg

* In deze zones zijn geen vaste standplaatsen aangewezen. Aanvragers kunnen in overleg met de
gemeente op zoek naar een geschikte locatie binnen de betreffende zone.
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Afbeelding 2: Gemeente Delfzijl: Kern Delfzijl
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Afbeelding 3: Gemeente Delfzijl: Noord
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Afbeelding 4: Gemeente Delfzijl: Zuid
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