Aangewezen standplaatslocaties genoemd in paragraaf 4.10.3 van de Nota beleid Apv
De volgende locaties acht het bestuur in beginsel geschikt voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 en 5:18 van de Apv:
locatie

aantal

eigenaar

Brinkstraat (parkeerterrein achter gemeentehuis t.b.v.

1

Gemeente

Dorpsstraat/Kerkstraat (ideëel)

1

Gemeente

Fontanusplein nabij Aker (ideëel)

1

Gemeente

Fontanusplein westzijde (ideëel)

1

Gemeente

Fontanusplein, Westzijde van de fontein op het Fon-

1

Gemeente

2

Gemeente

Achterstraat 77, nabij firma Kok

1

Firma Kok

Arnhemse Karweg, parkeerterrein

1

Staatsbosbeheer (alleen ijsver-

kentekengraveeracties.

tanusplein
Putter-Eng ,parkeerterrein achter sporthal (tegenover
elkaar gelegen parkeerplaatsen)

koop)
Bilderdijkstraat 46

1

supermarkt Aldi

Broekermolenweg 3

1

De heer A. Pieper

Kerkstraat, parkeerterrein, locatie I (max. 12 meter lengte)

1

Kerkvoogdij Hervormde gemeente Putten

Kerkstraat, parkeerterrein, locatie II (max. 6 meter lengte)

1

Kerkvoogdij Hervormde gemeente Putten

Kerkstraat, parkeerterrein, locatie III (max. 6 meter lengte)

1

Kerkvoogdij Hervormde gemeente Putten

Postweg 4, parkeerterrein Emté supermarkt

1

Sligro

Roosendaalseweg 131

1

De heer Doppenberg

Stationsstraat 100

1

Formido

Voorthuizerstraat 2

1

Supermarkt Albert Heijn

Voorthuizerstraat 133

1

Kieft Warenhuis

Locatie II en locatie III op het parkeerterrein aan de Kerkstraat kunnen afzonderlijk gebruikt
worden als standplaatslocatie (met een standplaatslengte van ieder maximaal 6 meter), maar
kunnen ook samen als één standplaatslocatie worden gebruikt (standplaatslengte II en III
samen is dan in totaal 12 meter). Locatie I op het parkeerterrein aan de Kerkstraat heeft eveneens een standplaatsbreedte van maximaal 12 meter.

Deze locaties zijn door het bestuur getoetst aan de volgende belangen:
1.

het belang van voorkomen of beperken van overlast;

2.

het belang van bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

3.

belang van verkeersvrijheid of verkeersveiligheid;

4.

bestemmingsplan.

Afhankelijk van onder meer het soort goederen of diensten dat te koop wordt aangeboden is het
mogelijk dat een aanvraag om op een aangewezen locatie een standplaats te mogen innemen
wordt geweigerd.
Iedere branche brengt een eigen vorm van overlast met zich mee. Wanneer verschillende
standplaatsen binnen een beperkt gebied als de bebouwde kom van Putten worden ingenomen
betekent dit een cumulatie van overlast. Op basis van deze cumulatie kan een aanvraag worden geweigerd.
Zo brengt een ambulante vishandel parkeerdruk, geur, en geluid met zich mee. Hoe meer je
hier als winkelend publiek en/of omwonenden mee wordt geconfronteerd, hoe meer dit als
overlast wordt ervaren. Het bestuur was een lange tijd van mening dat om die reden niet meer
dan twee ambulante vishandels binnen de bebouwde kom konden worden opgezet (m.u.v. de
dagen waarop de weekmarkt wordt gehouden; van een weekmarkt is immers algemeen geaccepteerd dat hier op verschillende plaatsen vis wordt verkocht). Gezien het feit dat de gemeente
Putten behoorlijk is gegroeid met de komst van o.a. de wijken Husselerveld en Bijsteren en dat
er aan de westzijde van de gemeente geen aanbod is in de visproducten, is het college nu van
mening dat het nu mogelijk is dat op de locatie Stationsstraat 100 standplaats zou kunnen
worden ingenomen door een visboer, zodat er drie ambulante vishandels tegelijkertijd binnen
de bebouwde kom opgezet moeten kunnen worden. Het bestuur merkt hierbij op dat deze
locatie tijdelijk is en gebruikt kan worden tot het moment dat het college anders besluit of tot het
moment dat het college een andere (permanente) locatie heeft aangewezen.
Het bestuur wijst er nogmaals nadrukkelijk op dat in het algemeen niet meer dan 12 standplaatsen tegelijk mogen worden ingenomen.
Voor wat betreft de locaties Fontanusplein 2 en Dorpsstraat/Kerkstraat heeft het college een
uitzondering gemaakt op bovenstaande regel. Op deze locaties is het toegestaan om incidenteel een standplaats in te nemen voor (het geven van bekendheid aan) activiteiten met een
ideële doelstelling.
Met als uitzondering hierop dat op marktdagen geen vergunning wordt verleend. Aangezien
sinds jaar en dag jaarlijks vergunning wordt verleend aan stichting VBOK en Stichting PuttenRoemenië geldt hiervoor een zogenaamd uitsterfbeleid en zal aan deze stichtingen nog wel
vergunning worden verleend voor de locatie Dorpsstraat/Kerkstraat tijdens marktdagen.
Het vorenstaande is niet van toepassing op het uitstallen van waren voor winkels c.q. bedrijfspanden en dergelijke.
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Een cumulatie van standplaatsen of andere activiteiten op dezelfde dag kan invloed hebben op
bovenbedoelde belangen. Bijvoorbeeld: wanneer een optocht wordt gehouden en tegelijk
meerdere standplaatsen worden ingenomen kan de verkeersveiligheid dusdanig worden aangetast dat één of meer aanvragen voor een standplaats worden afgewezen. Ook bij een dergelijke
beoordeling is de volgorde van binnenkomst van de aanvragen doorslaggevend. Wel wordt bij
een verlenging rekening gehouden met mogelijk in het verleden verworven rechten.
Bij de beoordeling van de aanvraag spelen in ieder geval de volgende factoren een rol
5.

het soort goederen of diensten dat wordt aangeboden.

6.

de wijze waarop deze worden aangeboden.

7.

de verkeersaantrekkende werking die verwacht wordt.

8.

de directe omgevingsfactoren.
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