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Onderwerp: Standplaatsenbeleid 

De PvdA heeft signalen ontvangen van verontruste ondernemers in de gemeente Velsen ( 

Velserbroek, Santpoort Noord en IJmuiden) over het standplaatsenbeleid van de Gemeente. Er is een 

aantal marktkramen ( bloemen, vis, kip, ea ) met toestemming van de gemeente gekomen op 

plekken dicht bij bestaande winkels die dezelfde waren verkopen. De eigenaren of huurders ervan 

ondervinden daar erge last van. Dit in de zin dat zij het aantal klanten van hun vaste winkels zien 

afnemen en hun inkomsten zien dalen. Daarbij komt nog dat deze standplaatsen niet alleen op de 

marktdagen zijn uitgegeven. Ook het feit dat er al veel leegstand is in winkelgebieden zou in hun 

ogen op enige terughoudendheid moeten kunnen rekenen. Hoewel de PvdA de keuzevrijheid van 

inwoners om goedkoop in te kopen hoog in het vaandel heeft staan en marktkramen een levendig 

straatbeeld vormen, zien wij in het voorgaande toch een aanleiding om de volgende vragen te 

stellen.” 

Vraag 1. Is het college bekend met bovengenoemde effecten van het huidige standplaatsenbeleid?  

Ja. Het College is zich bewust dat het vergunnen van standplaatsen effect kan hebben op de 

concurrentieverhoudingen in een winkelgebied. Ook is het College bekend met de signalen van 

winkeliers die aangeven hinder te ondervinden van dit effect en heeft met deze winkeliers  hierover  

gesproken. 

Vraag 2. Zo ja, is bovenstaande een reden om het beleid z.s.m. aan een evaluatie te onderwerpen?  

In januari 2014 is de gemeente naar aanleiding van deze signalen in gesprek gegaan met de 
winkeliersverengingen. Uit deze evaluatie is gebleken dat aan het standplaatsenbeleid voor- 
en nadelen zitten, maar dat zij per saldo van mening zijn dat het huidige beleid voldoet en 
niet hoeft worden aangepast.  

Het College ziet dan ook geen verdere aanleiding om nu een evaluatie te doen en het beleid 
eventueel aan te passen.  

 Vraag 3. Zo nee, is het college van plan de toegewezen vergunningen te heroverwegen? 

Nee.  Zie antwoord vraag 2 


