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1. Het college besluit algemene regels vast te stellen voor het innemen van een standplaats voor
koek-en-zopie (bijlage A).

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De algemene regels worden in de Stadskrant gepubliceerd en op de website van de gemeente

Haarlem bekend gemaakt; de media krijgen een persbericht.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten
Door middel van de voorliggende nota worden de algemene regels voor het innemen van een
standplaats voor koek-en-zopie vastgesteld.

Het vaststellen van de algemene regels is een bevoegdheid van het college.
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Onderwerp: Algemene regels voor koek-en-zopie
Reg. Nummer: 2010/403918

1. Inleiding
De raad heeft in zijn vergadering van 10 maart 2010 ingestemd met de nota
Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers (2010/30066).
Onderdeel van deze nota was het afschaffen van de vergunning voor het innemen
van een standplaats op het ijs voor koek-en-zopie1 en deze te vervangen door
algemene regels.

De algemene regels gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de exploitant.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit algemene regels vast te stellen voor het innemen van een

standplaats voor koek-en-zopie (bijlage A).
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De algemene regels worden in de Stadskrant bekend gemaakt en op de website

van de gemeente Haarlem geplaatst; de media krijgen een persbericht.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Bestuur.

3. Beoogd resultaat
Uitvoering geven aan het terugbrengen van het aantal vergunningen in het kader
van administratieve lastenverlichting en deregulering.

4. Argumenten
1.1 De algemene regels voor koek-en-zopie passen in het geldende beleid.
Het afschaffen van de standplaatsvergunning voor koek-en-zopie en hiervoor in de
plaats stellen van algemene regels draagt bij aan programma 2. Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving (onderdeel 2.3 Integrale vergunningverlening en
handhaving, onder punt 1 optimale vergunningverlening: ‘het terugdringen van het
aantal vergunningen in het kader van administratieve lastenverlichting’).

1.2 Door het vaststellen van algemene regels blijft het mogelijk op te treden tegen
onwenselijke situaties.
Het afschaffen van de vergunningsplicht zou tot onwenselijke situaties op het ijs
kunnen leiden. In de algemene regels zijn voorwaarden opgenomen om dit zoveel
mogelijk tegen te gaan en waar nodig handhavend op te kunnen treden.

5. Kanttekeningen
1.1 De gemeente heeft geen zicht meer op de koek-en-zopie activiteiten.
Met het wegvallen van de vergunningplicht, is bij de gemeente niet meer bekend
waar en wanneer (welke) koek-en-zopie activiteiten plaatsvinden. De eigen
verantwoordelijkheid van de exploitant staat echter voorop.

6. Financiën
Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning voor innemen van een standplaats
op het ijs bedraagt € 56,05. In de praktijk wordt per jaar slechts een klein aantal

1 Hieronder wordt verstaan: het op het ijs verkopen of gratis verstrekken van direct voor consumptie
bestemde etenswaren en (niet-alcoholische) dranken vanuit/vanaf een (eenvoudige) kraam of tafel.
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vergunningsaanvragen voor een standplaats op het ijs gedaan. Uitgaande van vijf
aanvragen per winterseizoen, komt dit neer op een vermindering van de
legesinkomsten van ongeveer € 280,- per jaar. Het afschaffen van de vergunning
leidt daarmee niet tot een noemenswaardige vermindering van de legesinkomsten.

7. Uitvoering
Bekendmaking
De algemene regels voor het innemen van een koek-en-zopie standplaats op het ijs
worden na vaststelling gepubliceerd in de Stadskrant. Omdat de regels geen
beleidswijziging inhouden, staan deze niet open voor inspraak.
Daarnaast verschijnt er een persbericht.

Algemene informatieverstrekking
De algemene regels worden op de website van de gemeente Haarlem geplaatst
onder het Digitaal Loket.

Jaarlijkse informatieverstrekking
Ieder najaar wordt voorafgaand aan het winterseizoen in november middels een
artikel in de Stadskrant aandacht gevraagd voor dit onderwerp en de geldende
regels.

8. Bijlagen
Bijlage A: algemene regels voor het innemen van een standplaats op het ijs voor
koek-en-zopie.

Het college van burgemeester en wethouders
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ALGEMENE REGELS ‘KOEK-EN-ZOPIE’

1. ACHTERGROND

De raad heeft op 10 maart 2010 ingestemd met de nota Administratieve lastenverlichting voor burgers
en ondernemers (2010/30066). Onderdeel van deze nota was het afschaffen van de vergunning voor
het innemen van een standplaats op het ijs voor koek-en-zopie en deze te vervangen door algemene
regels. Het innemen van een standplaats op het ijs voor koek-en-zopie is daarmee vergunningsvrij
geworden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn gesteld in de door het college van
burgemeester en wethouders vast te stellen algemene regels.

2. WERKINGSSFEER / REIKWIJDTE

De algemene regels onder punt 4 gelden voor het innemen van een standplaats met een kraam op
natuurijs voor de verkoop of het om-niet verstrekken van koek-en-zopie.

Definities
 koek-en-zopie: direct voor consumptie bestemde etenswaren en (niet-alcoholische) dranken;
 kraam: een kraam, tafel, of gelijksoortig object, van hout/metaal/kunststof, al dan niet voorzien

van een (af)dakje; geen auto’s, aanhangers of verkoopwagens;
 exploitant: de houder/uitbater van de standplaats en diens medewerkers.

Niet-vergunningsvrije activiteiten
Overige standplaatsgerelateerde activiteiten, die niet onder de hierboven genoemde reikwijdte vallen,
blijven vergunningsplichtig krachtens artikel 151 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Evenementen
Het innemen van een standplaats op natuurijs, gelegen binnen een evenemententerrein, valt onder de
evenementenvergunning.

Overige toepasselijke wet- en regelgeving
De algemene regels laten onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere wet- en regelgeving, zoals
de Wet milieubeheer (voorkoming van hinder en overlast), de Warenwet (hygiëne), de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning).

3. TE BESCHERMEN BELANGEN

De algemene regels onder punt 4 zijn opgesteld ter bescherming van de volgende belangen:
 de openbare orde en veiligheid;
 het voorkomen en/of beperken van overlast;
 de verkeersveiligheid en – vrijheid;
 de volksgezondheid

4. ALGEMENE REGELS

Op het innemen van een standplaats met een kraam op natuurijs voor de verkoop/verspreiding van
koek-en-zopie zijn de volgende algemene regels van toepassing:

1. Het is niet toegestaan een standplaats in te nemen op het IJ, het Noorder Buiten Spaarne, het
(Binnen) Spaarne en het Zuider Buiten Spaarne.
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2. Indien de standplaats niet via de openbare weg bereikbaar is heeft de exploitant toestemming
nodig van de eigenaar via wiens grondgebied de exploitant de standplaats wilt innemen.

3. De exploitant dient zich er dagelijks van te verzekeren dat de kwaliteit van de ijsvlakte ter plaatse
van de standplaats en de directe omgeving betrouwbaar en sterk genoeg is voor de koek-en-zopie
activiteiten.

4. De maximale toegestane afmetingen van de kraam zijn 4 meter lang, 1,5 meter breed en 2,25
meter hoog, inclusief (af)dakje.

5. De standplaats mag niet voor 8:00 uur ’s ochtends ingenomen worden en moet elke avond om
uiterlijk 20:00 uur volledig ontruimd zijn.

6. De exploitant moet ervoor zorgen dat de standplaats en de omgeving in een straal van 5 meter daar
omheen, elke avond vrij van afval wordt achtergelaten. De exploitant moet in dat verband op de
standplaats ten minste één afvalbak aanwezig hebben en zelf zorgdragen voor de afvoer van het
afval.

7. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen of anderszins te verstrekken of
aanwezig te hebben.

8. Het is niet toegestaan om met betrekking tot de etenswaren en/of dranken te handelen of na te
laten in strijd met de voorschriften welke voortvloeien uit de Warenwet.

9. Het is niet toegestaan bij de standplaats een terras te hebben. Het plaatsen van maximaal twee
hoge sta-tafels bij de standplaats ten behoeve van het staand nuttigen van de waren is toegestaan.

10. Er mag geen gebruik worden gemaakt van luidsprekers, versterkers, megafoon, of andere
middelen ter versterking van het geluid.

11. Aanwijzingen van gemeentelijke toezichthouders, de politie, de brandweer en de Voedsel en
Warenautoriteit moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

12. Het op het ijs plaatsen van een kraam en het aldaar bereiden en verkopen/verspreiden van koek-
en-zopie is geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de exploitant. De gemeente aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade, die als (in)direct gevolg hiervan ontstaat.


