
    

 

Motie vreemd aan de orde van de dag “Versoepelde overgangsregeling 
Standplaatsbeleid” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 19 december 2019,   

 

constaterende dat, 
- gemeente Haarlem haar standplaatsenbeleid onder druk van EU-regelgeving zodanig 

heeft moeten actualiseren dat in het Standplaatsenbeleid 2019 de "standplaatsen 

voor onbepaalde tijd" nog maximaal 10 jaar mogen worden vergund  waarna ze voor 

mededinging door derden openstaan, 
- door het College geen onderzoek is gedaan naar de omvang van het door 

mededinging ontstane afbreukrisico voor de huidige standplaatsexploitanten op de 

door hen gepleegde investeringen waardoor geen zekerheid bestaat dat de gestelde 

termijn van 10 jaar voldoende is om bedrijfseconomisch verantwoord af te schrijven, 

- huidige standplaatshouders door het gewijzigde beleid tot een gedwongen, versnelde 

keuze komen te staan om te blijven exploiteren danwel over te gaan tot verkoop van 

hun standplaats, 

- standplaatshouders in het kader van de door het college geformuleerde 

overgangsregeling in de eerste 5 jaar (van een vergunningstermijn van 10 jaar) hun 

vergunning mogen overdragen aan derden die vervolgens de resterende termijn de 

betreffende standplaats mogen exploiteren, 

-  

overwegende dat, 
- standplaatshouders investeringen hebben gedaan die mogelijk niet in 10 jaar kunnen 

worden terugverdiend cq. afgeschreven, 

- bij de commissiebehandeling het college werd gevraagd de duur van de 

vergunningstermijn te verruimen (langer dan 10 jaar) danwel een ruimere 

overgangsregeling voor de huidige standplaatshouders op te stellen, 

- het college heeft aangegeven niet in te kunnen zetten op een vergunningstermijn 

langer dan 10 jaar aangezien daar juridische risico's mee zijn gemoeid, 

- op basis van de inspraak blijkt dat de overgangsregeling te rigide is om 

"standplaatshouders voor onbepaalde tijd" een redelijke gelegenheid te bieden om tot 



verkoop van hun standplaats aan derden over te gaan gelet op de resterende korte 

exploitatietermijn van de verkrijgende partij, 

- door een verruiming van de overgangsregeling zodanig dat bij verkoop van de 

huidige "standplaatsen voor onbepaalde termijn" in de eerste vergunningsperiode van 

5 jaar opvolgende ondernemers eenmalig een nieuwe vergunning wordt verleend 

voor de duur van maximaal 10 jaar daadwerkelijk een keuze voor de huidige 

standplaatshouders ontstaat tussen kansrijk blijven exploiteren of kansrijk verkopen, 

- deze voorgestelde verruimde overgangsregeling onverkort toeziet op beëindiging van 

de huidige vergunningen voor onbepaalde termijn (doel van de overheid) doch 

zodanig dat een zachte landing van de hardst getroffen ondernemers (die beschikten 

over een vergunning voor onbepaalde termijn) wordt bewerktstelligd (doel van 

betrokken ondernemers) 

 

verzoekt het College; 
 de in het Standplaatsenbeleid 2019 geformuleerde overgangsregeling te verruimen 

op zodanige wijze dat voor de huidige standplaatshouders met een "(voorheen) 

vergunning voor onbepaalde tijd" eenmalig een economische overdracht aan derden 

mogelijk wordt met een hernieuwde vergunning voor de verkrijgende partij voor de 

maximale duur van 10 jaar, mits die overdracht wordt gerealiseerd in de eerste 5 jaar 

van de vergunningperiode conform het nieuwe beleid. 

 de commissie Ontwikkeling alsmede betrokken standplaatshouders over de wijze van 

implementatie van deze wijziging in het Standplaatsenbeleid 2019 te informeren. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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