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Kennisnemen van 
het op 30 maart 2020 door het college vastgestelde Standplaatsenbeleid gemeente Goirle 2021. 
  
Inleiding 
Het verouderde standplaatsenbeleid van 1993 wordt hiermee vervangen. De basis voor dit beleid, de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vernieuwd en Riel hoort inmiddels bij Goirle.  
 
Het nieuwe standplaatsenbeleid dat is gebaseerd op artikel 5:17 en 5:18 van de APV noemt een 
maximum aantal standplaatsen, zowel vaste standplaatsen als seizoensplaatsen. Voor vaste 
standplaatsen worden de volgende locaties aangewezen: Kloosterplein, Van Hogendorpplein 
(Koningsschild), Tijvoortsebaan (Karwei), Dorpsplein Riel en Blokkakkers (Boerenschuur). De 
mogelijkheid is opgenomen ook andere plekken aan te vragen als standplaats als voldaan wordt aan 
eisen van verkeersveiligheid, brandveiligheid en vrije doorgang. Voor een aanvraag om een 
standplaatsvergunning worden legeskosten en precario (belasting voor het gebruik van 
gemeentegrond) in rekening gebracht.  
 
Informatie 
Standplaatsen dragen in de gemeente bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de openbare 
ruimte. Ze worden gezien als een aanvulling op het winkelaanbod. In Goirle en Riel gaat het daarbij 
om verkoop van fruit, kaas en vis, maar ook om seizoensproducten zoals oliebollen. Goirle heeft 
daarnaast een weekmarkt, Riel niet. 
 
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over schaarse vergunningen 
is van toepassing op het standplaatsenbeleid. Dat betekent dat we vergunningen (in beginsel) niet 
voor onbepaalde tijd mogen verlenen. In het nieuwe standplaatsenbeleid worden standplaatsen voor 
maximaal vijf jaar verleend.  
 
SORG heeft aangegeven liever een termijn van drie jaar te willen gunnen aan de standplaatshouders. 
Het college heeft voor de termijn van vijf jaar gekozen om zekerheid te bieden aan de 
standplaatsondernemers die forse investeringen moeten doen in een marktkraam of -wagen en 
daarmee meteen een stuk kwaliteit leveren. De termijn van vijf jaar sluit bovendien aan bij de 
afschrijvingstermijn voor kapitaalgoederen (de marktkramen of -wagens) die wordt geadviseerd in de 
VNG Handreiking “Schaarse vergunningen” van november 2018. 
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Over concurrentie met lokale winkeliers valt het volgende op te merken: uit jurisprudentie van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de gemeente de 
concurrentieverhoudingen tussen standplaatshouders en lokale winkeliers niet mag reguleren. 
Alleen als het voorzieningenniveau in een deel van de gemeente in gevaar komt mag de gemeente 
ingrijpen. Het gaat er dan om of de inwoners van Goirle en Riel niet in hun eerste levensbehoeften 
kunnen voorzien omdat ze te ver van de winkels wonen. Daarvan is in Goirle en Riel geen sprake.  
 
Ook de Europese Dienstenrichtlijn zegt dat we een vergunning voor een standplaatshouder die een 
dienst levert niet mogen weigeren om economische redenen. Een weigeringsgrond kan bijvoorbeeld 
wel hinder, gevaar voor de verkeersveiligheid of risico’s voor de gezondheid zijn. 
 
In de Leges tarieventabel 2021 is onder 3.4.5 een tarief van € 91,30 opgenomen voor een 
standplaatsvergunning buiten de reguliere weekmarkt. Daarnaast betalen standplaatshouders 
precario bij gebruik van gemeentegrond. De bedragen worden precies beschreven in de vergunning. 
 
Vervolg 
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 maken de standplaatsenregels uit de 
APV automatisch onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan. In 2023 krijgen de regels een plek in 
het definitieve omgevingsplan. 

 
Communicatie 
Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en het Goirles Belang. 
 
Bijlagen 
Standplaatsenbeleid gemeente Goirle 2021 
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