
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Inhoud 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

 

Beleidsnotitie 

standplaatsen 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beleidsnotitie standplaatsen 
 
 
 

  
     
 

 
Datum:  19-09-2022 
 



3 

 

  

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave ................................................................................................................................................. 3 

1 Inleiding.................................................................................................................................................... 1 

1.1 Aanleiding ............................................................................................................................................... 1 

1.2 Doel standplaatsenbeleid ........................................................................................................................ 1 

1.3 Lokale context ......................................................................................................................................... 2 

1.4 Standplaatslocaties in voorgaand beleid ................................................................................................ 3 

1.4.1 Locaties............................................................................................................................................ 3 

2 Nieuw standplaatsenbeleid ...................................................................................................................... 4 

2.1 Beleidsuitgangspunten ............................................................................................................................ 4 

2.1.1 Standplaatsen zijn aanvulling winkelaanbod .................................................................................. 4 

2.1.2 Standplaatsen zijn aanvulling marktaanbod ................................................................................... 5 

2.1.3 Goede ruimtelijke inpassing en kwaliteit ........................................................................................ 5 

2.1.4 Balans tussen dynamiek en herkenbaarheid/ondernemerszekerheid ........................................... 5 

2.1.5 Regie en diversiteit .......................................................................................................................... 6 

2.1.6 Lokaal kopen ................................................................................................................................... 6 

2.2 Beleidskeuzes .......................................................................................................................................... 6 

2.2.1 Locaties............................................................................................................................................ 6 

2.2.2 Wijziging locatie t.o.v. voorgaand beleid ........................................................................................ 8 

2.2.3 Divers totaal voorzieningenaanbod ................................................................................................ 8 

2.2.4 Divers aanbod op één standplaatslocatie ....................................................................................... 8 

2.2.5 Vergunningsduur van 15 jaar .......................................................................................................... 8 

2.2.6 Lokale producten ............................................................................................................................. 9 

2.3 Beleidsregels standplaatsenbeleid ........................................................................................................ 10 

2.3.1 Definities ....................................................................................................................................... 10 

2.3.2 Aanvraag ....................................................................................................................................... 10 

2.3.3 Vaste standplaatsen voor goederen en diensten .......................................................................... 11 

2.3.4 Dagen en tijden in te nemen vaste standplaats ............................................................................ 11 

2.3.5 Geldigheidsduur vergunning voor een vaste standplaats ............................................................. 11 

2.3.6 Verdeelprocedure van vergunningen voor een vaste standplaats ............................................... 12 

2.3.7 Seizoensgebonden standplaatsen: verkoop van ijs ....................................................................... 13 

2.3.8 Incidentele standplaatsen ............................................................................................................. 14 

2.3.9 Overige bepalingen ....................................................................................................................... 14 

2.3.10 Slotartikelen .................................................................................................................................. 16 

 

 

 



1 

 

1 Inleiding 

 
 

1.1 Aanleiding 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid in de openbare ruimte en zodoende 

voor de regelgeving omtrent standplaatsen in openbaar gebied. De gemeente Dalfsen heeft beleid 

voor het aanvragen en verlenen van vergunningen voor vaste en incidentele standplaatsen. Naar 

aanleiding van recente jurisprudentie omtrent de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) heeft de gemeente 

behoefte aan een actuele beleidsnotitie voor de ambulante handel. Het huidige standplaatsenbeleid 

voldoet namelijk niet aan de voorwaarden die de Dienstenwet hieraan stelt.  

De EDR regelt dat alle potentiële gegadigden voor een schaarse vergunning (zoals een 

standplaatsvergunning) hier in gelijke mate voor in aanmerking kunnen komen. Voor zowel bestaande 

vergunninghouders als (potentiële) nieuwe gegadigden dient er een gelijk speelveld te zijn. Daarom 

stelt de Dienstenwet drie hoofdvoorwaarden aan schaarse vergunningen: 

1. Geen vergunningverlening voor onbepaalde tijd. Bij vergunningen voor onbepaalde tijd is er 

immers geen ruimte voor nieuwe toetreders. 

2. Openbare bekendmaking van vergunningen voor standplaatsen die beschikbaar komen. Alle 

potentiële gegadigden voor de vergunning moeten op tijd kunnen weten dat er een 

standplaats beschikbaar komt. 

3. Geen beperkingen in de mededingingsruimte. Aan alle gegadigden dient in gelijke mate de 

ruimte te worden geboden een vergunningsaanvraag in te dienen. De voorwaarden waar de 

aanvraag aan moet voldoen dienen transparant te zijn, evenals de uiteindelijke 

verdelingsprocedure.  

In deze beleidsnotitie wordt het standplaatsenbeleid voor de gemeente Dalfsen weer in lijn gebracht 

met de voorwaarden vanuit de Europese Dienstenrichtlijn. 

1.2 Doel standplaatsenbeleid 

De doelstelling van het standplaatsenbeleid gemeente Dalfsen is tweeledig. Enerzijds zet de 

gemeente in op het verrijken van het voorzieningenaanbod voor inwoners van gemeente Dalfsen, met 

als uiteindelijk doel een zo goed mogelijke leefbaarheid in de kernen van de gemeente te behouden. 

Anderzijds zet de gemeente in op het bieden van een goed ondernemersklimaat voor (potentiële) 

ambulante handelaren in de gemeente Dalfsen, met duidelijke en transparante regelgeving. 

Om dit te bereiken streeft de gemeente naar: 

• Het aanvullen van het lokale winkelaanbod en de warenmarkten met standplaatshouders waar 

een divers assortiment aangeboden wordt; 

• Het hanteren van toekomstbestendige beleidsregels, die voldoende beargumenteerd zijn en 

gebaseerd op bovenliggende beleidsambities; 

• Het bieden van heldere en eenduidige kaders om een inhoudelijke afweging te maken voor 

nieuwe aanvragen, inclusief overgangsbeleid, rekening houdend met bestaande rechten. 
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1.3 Lokale context 

Dalfsen is een landelijke gemeente, gelegen ten oosten van de stad Zwolle. Binnen de gemeente is 

Dalfsen met circa 9.200 inwoners ook de grootste kern, met het meest ruime voorzieningenaanbod. In 

het centrum van Dalfsen zijn circa 50 winkels, bestaande uit ongeveer 15 dagelijkse en 35 niet-

dagelijkse, te vinden. Het dagelijkse aanbod bestaat uit o.a. vier supermarkten, maar ook bijvoorbeeld 

bakkerij van der Most, visspeciaalzaak Dalfijn en delicatessenwinkel De Kaashelden. De Hema, Ter 

Stal en Kamst Mode zijn bekende namen uit het niet-dagelijkse winkelsegment in Dalfsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkelstructuur gemeente Dalfsen 

Bron: CBS inwoneraantallen wijken en buurten, (2021). De genoemde aantallen zijn de inwoners die echt in de bebouwde kom 

van de kern wonen, het omliggende buitengebied wordt dus niet tot de genoemde kernen gerekend.  

Het dorp Nieuwleusen telt circa 7.450 inwoners. Het noordelijke en zuidelijke deel van Nieuwleusen 

zijn inmiddels aan elkaar gegroeid, maar in noord en zuid zijn nog duidelijk eigen 

voorzieningenclusters aanwezig. In het noordelijk deel bevinden zich langs de Burgemeester 

Backxlaan circa 15 winkels, waarvan een handvol dagelijkse. Supermarkt Albert Heijn en slagerij 

Kouwen zijn hier voorbeelden van. In het niet-dagelijkse segment is er ook hier een Hema te vinden, 

en onder andere een fietsenwinkel en een meubelzaak. Het voorzieningenaanbod in het zuidelijk deel 

van Nieuwleusen (ca. 20 winkels) concentreert zich grotendeels rondom de Grote Markt. Er zijn twee 

supermarkten, Aldi en Plus. Onder andere bakkerij Borger en drogisterij Kruidvat vullen het dagelijkse 

aanbod hier aan. Ter Stal, Big Bazar en Blokker zijn bekende niet-dagelijkse winkels aan dit plein.  

Lemelerveld heeft ongeveer 3.550 inwoners en heeft een voorzieningencluster rondom het Kroonplein 

(ca. 15 winkels). Onder andere Coop, Kruidvat en slagerij Maneschijn verzorgen de dagelijkse 

boodschappenfunctie. Een cadeauwinkel, ruitersportwinkel en speelgoedwinkel zijn onderdeel van het 

aanvullende niet-dagelijkse aanbod in het dorpscentrum.  

In de centra van de andere dorpen in de gemeente, zoals Hoonhorst en Oudleusen, is nauwelijks nog 

voorzieningenaanbod aanwezig. 
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1.4 Standplaatslocaties in voorgaand beleid 

1.4.1 Locaties 

Het voorgaande standplaatsenbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels standplaatsen’, geldend vanaf 

2017. Voor vaste standplaatsen werden in de gemeente de volgende locaties aangewezen: 

• Dalfsen: hoek Pleijendal / Wilhelminastraat (2 plaatsen) 

• Hoonhorst: hoek Kerkstraat/Lage Weide (1 plaats) 

• Lemelerveld: Kroonplein (2 plaatsen) 

• Nieuwleusen: Westeinde, parkeerterrein naast de daar gevestigde supermarkt  

(1 plaats) 

• Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor zwembad De Meule  

(1 plaats) 

• Oudleusen: J. Schaapmanstraat / Parallelstraat op de parkeerplaats met het informatiebord  

(1 plaats) 

Daarnaast staat er iedere vrijdag een frietkraam op de hoek Goldkampstraat / Wannestraat. Hiervoor 

is momenteel geen vergunning afgegeven, maar staat deze er in de praktijk dus wel al lange tijd en 

zonder problemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbare standplaatslocaties voorgaand beleid en huidige bezetting 
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Op het moment van vaststelling van dit beleid worden de meeste standplaatslocaties niet volledig 

bezet. Bovenstaand kaartbeeld toont de bezetting op de beschikbare locaties uit het voorgaande 

beleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nieuw standplaatsenbeleid 

 

2.1 Beleidsuitgangspunten 

2.1.1 Standplaatsen zijn aanvulling winkelaanbod 

Voor de leefbaarheid in de verschillende kernen die de gemeente Dalfsen rijk is, is het aanwezige 

permanente detailhandelsaanbod van groot belang. Dankzij deze winkels kunnen inwoners vlak bij 

huis hun dagelijkse- en niet-dagelijkse levensbehoeften vinden. De voorzieningen zijn daarnaast vaak 

een plek voor (toevallige) ontmoetingen en sociaal contact. In tijden van vergrijzing en afnemende 

mobiliteit zijn basisvoorzieningen vlak bij huis van toenemend belang. In de praktijk blijkt echter dat het 

zeker in de kleinere dorpen lang niet altijd haalbaar is om een basisniveau aan voorzieningen met 

vaste winkels in de benen te houden. Onder andere door het toenemend aandeel online winkelen 

neemt het draagvlak voor de fysieke winkel al jarenlang af.  

Door de lage huisvestingslasten zijn standplaatsen een laagdrempelige vorm van ondernemen. Door 

de week heen kunnen ambulante handelaren op verschillende locaties staan en daardoor een groter 

verzorgingsgebied bedienen dan detaillisten met een vaste winkel. Hierdoor zijn standplaatshouders in 

Plus-supermarkt in Nieuwleusen Het centrale dorpsplein in Hoonhorst 

Hoek Pleijendal in Dalfsen Het Kroonplein in Lemelerveld 
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staat te functioneren op locaties waar een winkel in diezelfde branche niet (meer) haalbaar is. Door 

standplaatsen toe te voegen wordt het voorzieningenniveau op peil gehouden en is het mogelijk een 

gevarieerd aanbod voor de inwoners van de gemeente te behouden.   

Tegelijk moet worden voorkomen dat de aanwezigheid van (veel) standplaatsen leidt tot een afname 

van het lokale voorzieningenniveau. De permanente voorzieningen (winkels en horeca) zijn de hele 

week voor inwoners beschikbaar en leveren een grote bijdrage aan het voorzieningenniveau. Het 

vernieuwde beleid is erop gericht om de lokale winkelstructuur te beschermen.  

2.1.2 Standplaatsen zijn aanvulling marktaanbod 

In Dalfsen en Nieuwleusen vindt iedere week de warenmarkt plaats. Deze markten zijn populair bij de 

lokale inwoner en trekken ook bezoekers van verderaf. De markten in Dalfsen en Nieuwleusen zijn 

daarmee iedere week attracties, die eigen, aanvullende bezoekersstromen naar de dorpscentra op 

gang brengen. Hier profiteren ook de permanente voorzieningen in deze centra van (wisselwerking).  

Om een zo groot en divers mogelijke warenmarkt te behouden in de beide dorpen is het van belang 

dat de ambulante handelaren buiten de warenmarkt een aanvulling vormen op deze markt.  

2.1.3 Goede ruimtelijke inpassing en kwaliteit 

Centrumgebieden zijn locaties waar inwoners en bezoekers van een gemeente vaak komen, en zijn 

daarom aantrekkelijk voor standplaatshouders. Standplaatsen kunnen met name op deze centrale 

koop- en ontmoetingslocatie een belangrijke economische meerwaarde hebben als 

aanvulling/uitbreiding op het hier aanwezige aanbod.  

Voor de inwoner van een gemeente is het van belang dat standplaatsen op een veilige, bereikbare 

plaats staan, geen overlast bezorgen en bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Een 

standplaats op een goed vindbare en zichtbare centrumlocatie levert een bijdrage aan een 

aantrekkelijke (winkel)omgeving. 

Dit betekent dat de gemeente geen standplaatsen toestaat op locaties waar ze overlast bezorgen, en 

ze wel toestaat op locaties waar combinatiebezoek met andere centrumfuncties, waaronder winkels, 

goed mogelijk is. Ongewenste locaties zijn plekken waar ze een goede doorstroom van verkeer 

(voetgangers, fietsers, auto’s) in de weg staan, een onevenredig groot aantal parkeerplaatsen in 

beslag nemen, of belangrijke zichtlijnen belemmeren (bijvoorbeeld voor etalages van winkels, voor 

historische gevels, voor entrees van winkels of woningen). Daarnaast streeft de gemeente een 

minimaal kwaliteitsniveau na voor het centrum als geheel, en de voorzieningen en functies 

daarbinnen. 

2.1.4 Balans tussen dynamiek en herkenbaarheid/ondernemerszekerheid 

Vanuit de Europese Dienstenrichtlijn is het verplicht over te gaan op een vergunningsduur voor 

bepaalde tijd, zodat nieuwe toetreders in gelijke mate kans kunnen maken op een 

standplaatsvergunning. Zo ontstaat er dynamiek en vernieuwing in de markt en komt er ruimte voor 

andere concepten die een verbetering kunnen betekenen voor het voorzieningenniveau. Tegelijkertijd 

hecht de gemeente Dalfsen waarde aan het bieden van voldoende ondernemerszekerheid voor 

ambulante handelaren, zodat investeringen kunnen worden terugverdiend. De terugverdientijd ligt in 

de gemeente Dalfsen naar schatting hoger dan landelijk gemiddeld, aangezien passantenaantallen 

doorgaans in ruraal gebied lager zijn dan in stedelijk gebied. Bovendien waarderen inwoners in de 

gemeente Dalfsen de herkenbaarheid en bekende gezichten op standplaatslocaties. Ambulante 

handelaren vervullen in een landelijke gemeente als Dalfsen ook een duidelijke sociale functie. De 

vergunningsduur zal dan ook een balans moeten weerspiegelen tussen ruimte voor dynamiek 

enerzijds en herkenbaarheid en ondernemerszekerheid anderzijds.  
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Dalfsen, hoek Pleijendal/Wilhelminastraat 

2 standplaatsen 

Lemelerveld, Kroonplein 

2 standplaatsen 

2.1.5 Regie en diversiteit 

De gemeente streeft door de week heen naar een zo divers mogelijk aanbod op de verschillende 

standplaatslocaties. Inwoners hebben er meer profijt van wanneer er op verschillende dagen in de 

week op een standplaatslocatie een assortiment uit verschillende artikelgroepen wordt aangeboden 

dan wanneer er iedere dag hetzelfde te verkrijgen is. Om hier regie op te kunnen voeren geniet het de 

voorkeur dat standplaatsvergunningen worden vergeven voor locaties op publieke grond. Hier heeft de 

gemeente zeggenschap.  

2.1.6 Lokaal kopen 

Het streven is de verkoop van streekproducten op standplaatsen te vergroten. Dit is duurzaam (korte 

keten), leerzaam (waar komt mijn voedsel vandaan?), goed voor de lokale economie en versterkend 

voor de eigen identiteit van Dalfsen. 

2.2 Beleidskeuzes 

Om invulling te geven aan de bovenstaande beleidsuitgangspunten worden in deze paragraaf de 

hoofdkeuzes uit het standplaatsenbeleid uitgewerkt. In paragraaf 2.3 volgen vervolgens de precieze 

beleidsregels.  

2.2.1 Locaties 

Standplaatsvergunningen zijn te verkrijgen voor de volgende locaties binnen de gemeente: 

• Dalfsen: hoek Pleijendal / Wilhelminastraat (2 plaatsen) 

• Dalfsen: hoek Goldkampstraat / Wannestraat (1 plaats) 

• Lemelerveld: Kroonplein (2 plaatsen) 

• Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor zwembad De Meule  

(1 plaats) 

• Nieuwleusen: Grote Markt (1 plaats) 

• Oudleusen: hoek J. Schaapmanstraat / Parallelstraat op de parkeerplaats met het 

informatiebord  

(1 plaats) 

• Hoonhorst: hoek Kerkstraat/Lage Weide (1 plaats, terrein van de kerk) 

Ter verduidelijking zijn de genoemde standplaatslocaties op onderstaande kaartbeelden ingetekend: 
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Hoonhorst, Lage Weide Oudleusen, hoek J. Schaapmansstraat / 

Parallelstraat 

Nieuwleusen, De Meule Nieuwleusen, Grote Markt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalfsen, hoek Goldkampstraat / Wannestraat 
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2.2.2 Wijziging locatie t.o.v. voorgaand beleid 

De gemeente houdt zelf regie over de op de standplaatsen aangeboden artikelgroepen maar hierop 

zijn nog enkele uitzonderingen. De weergegeven standplaatslocaties komen grotendeels overeen met 

de beschikbare locaties in het voorgaande standplaatsenbeleid.  

Wijziging is dat de standplaats bij de Plus-supermarkt in Nieuwleusen is komen te vervallen. De 

vervallen standplaatslocatie bij de Plus wordt vervangen door een locatie op de noordoosthoek van de 

Grote Markt in Nieuwleusen.  

In Dalfsen staat er een kraam op private grond van de Aviateur, hoek Goldkampstraat / Wannestraat. 

Deze locatie wordt gelegaliseerd en toegevoegd waardoor een standplaatsvergunning kan worden 

verleend, vergelijkbaar met de bestaande situatie in Hoonhorst.   

In Hoonhorst staat er een kraam op private grond van de kerk. Het is op termijn wenselijk dat er een 

alternatieve centrale locatie in het dorp wordt gevonden. 

2.2.3 Divers totaal voorzieningenaanbod 

Voor het waarborgen van een zo hoog mogelijk algeheel voorzieningenniveau in de verschillende 

dorpen in de gemeente, wordt het aanbod van standplaatshouders afgestemd op het in deze dorpen 

aanwezige permanente winkelaanbod. Ambulante handelaren die een assortiment voeren dat nog niet 

in het dorp te vinden is, krijgen daarbij voorrang t.o.v. ondernemers die een overlappend aanbod 

aanbieden. In Dalfsen en Nieuwleusen genieten standplaatshouders die in hoofdzaak een assortiment 

aanbieden dat nog niet op de warenmarkt in het dorp aanwezig is de voorkeur. Daarnaast kunnen 

standplaatslocaties in Nieuwleusen en Dalfsen niet worden ingenomen gedurende de betreffende 

warenmarkten.  

De inzet op een aanbod dat zowel complementair is aan de permanente detailhandel als aan de 

warenmarkt wordt doorvertaald in de selectiemethode voor het verdelen van een beschikbare 

vergunning (zie §2.3). 

2.2.4 Divers aanbod op één standplaatslocatie 

Om zorg te dragen voor een zo divers mogelijk aanbod op de verschillende standplaatslocaties in de 

gemeente wordt de volgende regel opgesteld: 

• Op een standplaatslocatie mag maximaal 3 dagen per week een kraam met een assortiment 
uit dezelfde artikelgroep aanwezig zijn. 

 

De diversiteit wordt dus gewaarborgd op basis van artikelgroep, en niet op basis van een specifieke 

ondernemer. In theorie mag een ondernemer dus twee dagen per week met kaas en drie dagen per 

week met vlees op één plek staan.  

2.2.5 Vergunningsduur van 15 jaar 

Het standplaatsenbeleid wil er enerzijds in voorzien dat er een gezonde doorstroom is in 

standplaatshouders, zodat nieuwe kwaliteitsvolle ondernemers in hun werkzame periode een kans 

krijgen zich te laten zien. Dit past bij de geest van de Europese Dienstenrichtlijn. Anderzijds wil dit 

beleid voldoende zekerheid bieden aan vergunninghouders, zodat zij durven te investeren. In dit licht 

heeft onderzoeksinstituut SEO de terugverdientijd van investeringen in de ambulante handel 

onderzocht1. Conclusie van SEO is dat de gemiddelde terugverdientijd 9 à 12 jaar bedraagt. Gezien 

de lokale context in Dalfsen (o.a. weinig verzoeken nieuwe toetreders, lagere omzet dan in stedelijk 

gebied, sociale functie ambulante handelaren), en om ondernemers na het terugverdienen van hun 

investering nog een goede boterham te laten verdienen, wordt gekozen voor een vergunningsduur van 

15 jaar. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de lokale behoefte van inwoners aan vastigheid 

en herkenbaarheid van het ambulante aanbod. Door een ruimere vergunningsduur te kiezen, blijft 

 
1 Schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel. (SEO, 2021). 
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gemeente Dalfsen aantrekkelijk voor ambulante handelaren en wordt behoud van deze waardevolle 

aanvulling in het lokale voorzieningenniveau voor de inwoner nagestreefd. 

2.2.6 Lokale producten 

Standplaatsen kunnen een mooi middel zijn om streekproducten onder de aandacht te brengen en te 

verkopen. Zo wordt de lokale identiteit benadrukt, komen marktbezoekers weer meer in contact met 

de plek waar hun voedsel geproduceerd wordt en wordt de lokale economie gestimuleerd. Daarom 

worden ondernemers aangemoedigd om deze lokale streekproducten aan te bieden. 
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2.3 Beleidsregels standplaatsenbeleid 

In deze paragraaf worden de beleidskeuzes uit §2.2 gekoppeld aan concrete regels voor de 

uitvoeringspraktijk.  

2.3.1 Definities 

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder: 

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; 

 

Incidentele standplaats: een standplaats die niet langer dan twee maanden wordt ingenomen; 

 

Marktmeester: de als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar of diens 

vervanger; 

Seizoensgebonden standplaats: tijdelijke standplaats in het buitengebied voor de verkoop van ijs. 

 

Standplaats: het vanaf een vaste, openbaar en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 

verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een fysiek hulpmiddel (zoals een kraam, verkoopwagen of tafel); 

 

Standplaatslocatie: door het college aangewezen stuk grond waarop een standplaats mag worden 

ingenomen; 

 

Vaste standplaats: een standplaats die langer dan twee maanden wordt ingenomen; 

Vaste-standplaatsvergunning: vergunning voor de duur van 15 jaar voor het op een vaste standplaats 
bedrijven van handel.   
 

Vergunninghouder: degene die in het bezit is van de standplaatsvergunning; 

 

2.3.2 Aanvraag 

Voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning 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.  

1. De aanvraag voor een standplaatsvergunning bevat in elk geval de volgende gegevens en 

documenten: 

 

• naam, adres en woonplaats; 

• de locatie die ingenomen wordt inclusief locatiekaart; 

• de periode en dag van voorkeur dat de standplaats ingenomen wordt 

• het doel van inname; 

• motivering bij de opgestelde selectiecriteria voor het verdelen van standplaatsvergunningen 

(puntensysteem), zie ‘vaste standplaatsen voor goederen en diensten’; 

• een omschrijving van het fysieke hulpmiddel en de afmetingen daarvan; 

• een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden; 

• indien van toepassing , een verklaring van de eigenaar van de betreffende grond, waarin 

toestemming wordt gegeven voor het gebruik van particuliere grond. 
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2. Personen aan wie de vergunning wordt verleend dienen een wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering te hebben.  
 

2.3.3 Vaste standplaatsen voor goederen en diensten 

1. Als locaties waar vaste standplaatsen kunnen worden ingenomen worden aangewezen: 

• Dalfsen: hoek Pleijendal/Wilhelminastraat (2 standplaatslocaties) 

• Lemelerveld: Kroonplein (2 standplaatslocaties) 

• Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor zwembad De Meule  

(1 standplaatslocatie) 

• Nieuwleusen: Grote Markt (1 standplaatslocatie) 

• Oudleusen: J. Schaapmanstraat op de parkeerplaats met het informatiebord  

(1 standplaatslocatie) 

• Hoonhorst: hoek Kerkstraat/Lage Weide (1 standplaatslocatie) 

 

2. In hoofdstuk 2 van dit document zijn locatiekaarten opgenomen met een aanduiding van de 

precieze locatie van de standplaatsen. 

 

3. Voor elke locatie wordt maximaal één vaste standplaatsvergunning tegelijkertijd verleend, met 

uitzondering van de locaties in Dalfsen en Lemelerveld, waar maximaal twee 

standplaatsvergunningen worden verleend. 

 

4. Op een standplaatslocatie mag maximaal 3 dagen per week een kraam/verkoopwagen met een 

assortiment uit dezelfde artikelgroep aanwezig zijn. 

 

5. Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties 

van de aangewezen locaties af te wijken. 

2.3.4 Dagen en tijden in te nemen vaste standplaats 

1. Vaste standplaatsen waaruit goederen en diensten worden verkocht mogen worden ingenomen 

op maandag tot en met zaterdag, tussen 8:00 uur en 22:00 uur. 

 

2. Een dag wordt ingedeeld in drie tijdvlakken, te weten van 8:00 uur tot 12:45 uur, van 13:15 uur tot 

17:45 uur en van 18:15 uur tot 22:00 uur. 

 

3. In afwijking van het eerste lid wordt in de kernen waar een weekmarkt plaatsvindt geen vaste 

standplaats vergund gedurende de weekmarkt. 

2.3.5 Geldigheidsduur vergunning voor een vaste standplaats 

1. Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor 15 jaar verleend. 

2. Zowel de vergunningverlener als de aanvrager heeft de mogelijkheid om een proefperiode van 

één maand aan de vergunning te verbinden. 

3. In geval van overlijden, of ondercuratelestelling, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de 

vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan op aanvraag van de vergunninghouder, 

zijn/haar erven of curator de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op naam van 

de echtgenoot/echtgenote, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met 

wie hij/zij duurzaam samenwoonde, of zijn/haar kind. 
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4. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het derde lid, kan een 

medewerk(st)er van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf de vergunning 

voor een vaste standplaats krijgen indien hij/zij ten minste drie jaar in loondienst van het 

marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-

eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd. 

5. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden of 

ondercuratelestelling van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is 

vastgesteld. 

2.3.6 Verdeelprocedure van vergunningen voor een vaste standplaats 

1. Voor de wijze van afhandeling van aanvragen wordt een transparante systematiek gehanteerd. 

Vrijkomende standplaatsen worden openbaar bekend gemaakt via de openbare 

kennisgevingskanalen van de gemeente. Dit gebeurt 12 weken vóór het aflopen van de 

vergunning. Gegadigden hebben vervolgens 8 weken de tijd een volledige aanvraag in te dienen.  

 

2. Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende 

aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal: 

 

a. het assortiment van de gegadigde vormt een toevoeging t.o.v. het aanwezige permanente 

winkelaanbod in het betreffende dorp (maximaal 20 punten); 

o Volledig overlappend assortiment met het permanente winkelaanbod in het betreffende 

dorp  

→ 0 punten  

o Tenminste 50% aanvullend assortiment t.o.v. het permanente winkelaanbod in het 

betreffende dorp 

→ 10 punten 

o Volledig aanvullend assortiment ten opzichte van het permanente winkelaanbod in het 

betreffende dorp 

 → 20 punten 

 

b. het assortiment van de gegadigde vormt een toevoeging t.o.v. het aanwezige aanbod op de in 

het betreffende dorp aanwezige warenmarkt (indien van toepassing)  

(maximaal 10 punten); 

o Volledig overlappend assortiment met het op de betreffende warenmarkt aanwezige 

aanbod 

→ 0 punten 

o Tenminste 50% aanvullend assortiment t.o.v. het op de betreffende warenmarkt 

aanwezige aanbod  

→ 5 punten 

o Volledig aanvullend assortiment t.o.v. het op de betreffende warenmarkt aanwezige 

aanbod 

→ 10 punten 

 

c. De mate van verzorging van de kraam/verkoopwagen van de gegadigde (maximaal 10 punten); 

o De kraam/verkoopwagen is niet goed onderhouden en oogt niet hygiënisch 

→ 0 punten 
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o De kraam/verkoopwagen is goed onderhouden en oogt hygiënisch, maar het materieel is 

verouderd  

→ 5 punten 

o De kraam/verkoopwagen is goed onderhouden, oogt hygiënisch en bestaat uit modern 

materieel 

→ 10 punten 

d. Verdiensten uit het verleden en opgebouwde klantenkring (maximaal 5 punten). 

o Niet (recent) als vaste standplaatshouder in de gemeente Dalfsen actief geweest óf wel 

binnen de gemeente Dalfsen een standplaats ingevuld waarbij in de vergunningsperiode 

meerdere (gegronde) klachten/problemen zijn geweest 

→ 0 punten 

o Binnen de gemeente zonder problemen/klachten de afgelopen vergunningsperiode 

doorlopen 

→ 5 punten 

 

e. Verkoop van streekproducten (maximaal 5 punten) 

o Verkoop van waren die geen aantoonbare oorsprong of verbondenheid hebben met de 

gemeente Dalfsen of omliggende gemeenten  

→ 0 punten 

o Verkoop van waren die tot stand zijn gekomen door lokale betrokkenheid en afkomstig uit 

eigen streek. 

→ 5 punten 

 

3. De vergunning wordt verleend aan de gegadigde met de meeste punten. Als meer gegadigden 

hetzelfde aantal punten krijgen toegekend, vindt de verdeling van de vergunning tussen hen 

plaats via loting door middel van een trekking, waarvoor zij worden uitgenodigd door de 

gemeente. 

 

4. Nieuwe standplaatshouders dienen op minimaal twee onderdelen te scoren, waarbij bovendien 

een minimaal aantal van 15 punten moet worden behaald. Gegadigden komen in aanmerking in 

volgorde van het aantal toegekende punten. 

2.3.7 Seizoensgebonden standplaatsen: verkoop van ijs 

Aanwijzing van en aantal seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs 

1. In de gemeente Dalfsen worden maximaal drie seizoensgebonden standplaats-vergunningen per 

kalenderjaar verleend, uitsluitend voor de verkoop van ijs in het buitengebied. 

 

2. De seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs worden vergund op de volgende 

locaties: kruising Stationsweg/Poppenallee, de Stuw Marshoek en bij de Stokte. 

 

3. De omvang van de seizoensgebonden standplaatsen in het buitengebied wordt beperkt tot 2 m2. 

Vergunningen worden uitgegeven voor de duur van 1 seizoen. Het seizoen loopt van maart t/m 

oktober.  

 

4. Een vergunningsaanvraag dient vóór 1 februari te worden ingediend. 

 

5. Bij meerdere gegadigden voor dezelfde seizoensgebonden standplaatsvergunning wordt middels 

een loting beslist wie de vergunning verkrijgt.  
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Dagen en tijden in te nemen seizoensgebonden standplaatsen 

De seizoensgebonden standplaats voor verkoop van ijs in het buitengebied mag worden ingenomen 

op maandag tot en met zondag, 8:00 uur en 22:00 uur. 

Voorschriften en beperkingen verbonden aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning 

1. Aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning worden ten minste de volgende voorschriften 

en beperkingen verbonden: 

• de vergunninghouder is tijdens de inname van de standplaats aanwezig; 

• de vergunninghouder houdt de omgeving van zijn standplaats schoon; 

• alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer en/ of ambtenaren van de 

gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd; 

• Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte 

situaties van de aangewezen locaties af te wijken. 

 

2. Op aanvraag van de vergunninghouder kan het college vergunning verlenen om zich op zijn 

standplaats te laten vervangen door een met name genoemd persoon. 

2.3.8 Incidentele standplaatsen 

1. Er wordt alleen in bijzondere gevallen vergunning verleend op een nader door het college van 

burgemeester en wethouders te bepalen plaats. Voor een incidentele standplaats komen alleen in 

aanmerking: 

• verenigingen met een ideële of politieke grondslag; 

• instellingen die voorlichting geven en preventiewerk verrichten op het gebied van 

volksgezondheid; 

• activiteiten die de veiligheid van personen en goederen bevorderen; 

• de verkoop van producten gerelateerd aan een officiële feestdag, zoals kerstbomen of 

oliebollen. 

 

2. De tijdsduur van de vergunning is beperkt tot een periode van maximaal 2 maanden. 

2.3.9 Overige bepalingen 

Algemene Voorschriften 

1. Degene die een standplaats inneemt of wil innemen, is op verzoek van een toezichthouder 

verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is. 

2. Een vergunninghouder kan zich laten vervangen door één vaste vervanger zonder dit vooraf te 

hoeven vermelden. De naam van deze vaste vervanger dient vermeld te zijn op de vergunning. 

3. De vergunninghouder/de vaste vervanger kan zich laten bijstaan door een of meer personen. 

4. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en bedrijfsnaam aan 

te geven. 

5. Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan. 
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6. De standplaats mag uitsluitend worden ingenomen op de  aangegeven locatie op de plattegrond. 

7. Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties 

van de goedgekeurde locatie af te wijken. 

8. Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer en/of ambtenaren van de gemeentelijke 

afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd. 

9. Het college behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden/gewijzigde voorwaarden aan de 

vergunning te stellen. 

10. Het college behoudt zich het recht voor om in geval van gewijzigde feiten en/of omstandigheden 

de vergunning in te trekken. U dient er vanuit uw ondernemersrisico rekening mee te houden dat 

door ontwikkelingen de standplaatslocatie wordt gewijzigd of kan komen te vervallen. 

11. In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders erin 

toestemmen dat een andere vervanger de standplaats inneemt. Een aanvraag om toestemming 

vermeldt de reden en verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam 

van de beoogde vervanger. 

12. De gemeente Dalfsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die zijn ontstaan door 

het gebruik van deze vergunning. 

13. De vergunninghouder moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat 

de gemeente Dalfsen, dan wel derden, schade lijd(t)en. 

14. De vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat op zijn standplaats 

vrijkomt tijdens de door hem bedreven handel zodanig te bewaren dat de omgeving van de 

standplaats daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden 

verwijderd. De vergunninghouder voert het afval onmiddellijk af of laat het afvoeren. 

Intrekking en schorsing standplaatsvergunning 

1. Het college trekt de standplaatsvergunning in op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder. 

2. Het college kan de vergunning intrekken indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel 

onvolledige gegevens zijn verstrekt, dan wel de vergunninghouder niet langer 

handelingsbekwaam is. 

3. Het college kan de vergunning intrekken, indien de vergunninghouder of de persoon die hem 

bijstaat de voorschriften van deze vergunning overtreedt. 

4. Wanneer tenminste drie achtereenvolgende keren, dan wel vijf maal gedurende twee 

opeenvolgende maanden, geen gebruik van de standplaatsvergunning wordt gemaakt, dan kan 

de vergunning worden ingetrokken. 

Verkeer 

1. In alle gevallen dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. 

2. Standplaatsen mogen het uitzicht op kruisingen, oversteekplaatsen, uitritten en dergelijke niet 

belemmeren. 
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3. Standplaatsen mogen de doorgang voor hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance niet 

belemmeren. De doorgang dient ten minste 3,5 meter breed en vier meter hoog te zijn. 

4. Een standplaats mag niet zodanig worden ingericht dat deze verstorend of verwarrend werkt op 

de verkeerskundige inrichting ter plaatse of anderszins leidt tot onveilige verkeerssituaties of 

onveilig verkeersgedrag. 

5. Voertuigen behorende bij de standplaats dienen op een reguliere parkeerplaats geparkeerd te 

worden. 

6. De vergunninghouder van een standplaats laat de standplaats schoon achter.  

Terras en uitstallingen 

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

te plaatsen op de standplaats. 

 

2. De statafels en/of uitstalling moeten binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven 

en mogen maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst. 

 

3. Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter 

gewaarborgd te blijven. 

 

Algehele veiligheid 

1. Voor het waarborgen van de veiligheid bij standplaatsen kan (voor zover van toepassing) gebruik 

worden gemaakt van de handreiking van CVAH ‘Veiligheid op de markt 2020’. Hierin staat voor de 

ondernemer een handzame checklist (bijlage 2 van deze handreiking).   

2.3.10 Slotartikelen 

Overgangsregeling bestaande vergunningen vaste standplaatsen 
1. Om niet voorbij te gaan aan bestaande rechten wordt een overgangsregeling ingesteld voor 

bestaande vergunninghouders. Bij de vaststelling van het nieuwe standplaatsenbeleid krijgen zij 

een vergunning voor de termijn van de nieuwe vergunningsduur van 15 jaar. Bij beschikbaar 

komen van deze vergunningen, in ieder geval dus na 15 jaar, zullen deze vergunningen volgens 

de nieuwe systematiek verdeeld worden.  

 

2. Met de invoering van de nieuwe vergunningssystematiek komt de wachtlijst voor standplaatsen te 

vervallen. 

 

Slotbepalingen 

1. Het college behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande beleidsregels. 

2. De ‘beleidsregels standplaatsen’, vastgesteld op 12 september 2017, worden ingetrokken bij 

inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels. 

3. Deze beleidsregels treden in werking een dag na publicatie. 


