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Onderwerp
Aanpassing in Beleidsregels standplaatsen Blaricum, locatie en afmetingen

Kennisnemen van
de in de vergadering van 20 augustus 2019 door het college vastgestelde beleidsregels Standplaatsen
Blaricum 2019.

Aanleiding (inleiding)
Op 28 november 2017 zijn door het college beleidsregels voor standplaatsen in Blaricum vastgesteld.
In het huidige vastgestelde beleid zijn de exacte locaties en de maximale afmetingen voor de twee
bestaande standplaatsen bepaald, te weten de locaties Dorpsstraat en Uilebord (Bijvanck).
Aanleiding tot het vaststellen van de beleidsregels was een juridische procedure rondom de
standplaats aan de Dorpsstraat. Hieruit bleek dat bij het college, vergunninghouders en anderen
belanghebbenden, behoefte bestond aan duidelijke spelregels voor standplaatsen; met name de
maximale afmetingen van een standplaats.
Onder andere is bepaald dat, om het ruimtelijke effect van de afwijking van het bestemmingsplan te
begrenzen, maar ook om te voorkomen dat hinder voor bijvoorbeeld voetgangers zal ontstaan, de
afmetingen van een standplaats te beperken tot 40 m², op de locatie zoals aangegeven op de
bijlagen bij deze beleidsregel. Een standplaats van deze grootte is nodig voor vergunninghouders met
een marktwagen die een afmeting kennen van 8 x 5 meter. Om dit voorschrift goed te kunnen
handhaven, zijn de hoeken van de opstelruimte op of in de bestrating gemarkeerd.
Na het plaatsen van de markering in de straten is gebleken dat de exacte locatie op de Dorpsstraat er
(mogelijk) toe leidt dat een doorgang in het voetgangersgebied wordt belemmerd. Dit levert een
onwenselijk effect op de verkeersbestemming. Dit maakt het noodzakelijk dat er een aanpassing
plaatsvindt in de bepaalde exacte locatie.

Ten opzichte van de eerdere locatie wordt de standplaats gedraaid, ten opzichte van de muziekkoepel
op het plein. Om onduidelijkheid te voorkomen zullen de aangepaste beleidsregels aangehaald
worden als: Beleidsregels Standplaatsen Blaricum 2019.
Er vinden geen verdere aanpassingen plaats ten opzichte van de huidige beleidsregels en
bijbehorende bijlagen. Het betreft een beleidsarme aanpassing.

Kernboodschap
Het college verzoekt de raad kennis te nemen van de vastgestelde beleidsregels Standplaatsen
Blaricum 2019.

Consequenties
De beleidsregels treden in werking op 1 januari 2020. De huidige vastgestelde beleidsregels worden
ingetrokken. Het cluster Vergunningen zal daarna de (reeds ingekomen) aanvragen in
overeenstemming met het dan vastgestelde beleid afdoen. De markeringen in de straat zullen
overeenkomstig de bijlage standplaats Dorpstraat worden geplaatst.
Er is gekeken naar alternatieve locaties voor standplaatsen. De huidige locatie op de Dorpsstraat is de
beste en meest veilige optie.
Gekeken is naar een locatie op de Schoolstraat, parkeerplaats tegenover Bellevue en het
Oranjeweitje. Deze locaties zijn echter (op dit moment) niet geschikt voor het realiseren van
standplaatsen omdat (al dan niet in samenhang bezien)
- parkeerplaatsen in de blauwe zone zullen vervallen, een gebied waar er al sprake is van een
geringe parkeergelegenheid;
- de ruimtes zich er niet voor lenen dat op een veilige manier een standplaats kan worden
gecreëerd, o.a. omdat er sprake is van een smal trottoir achter de parkeerplaatsen of omdat
het een druk bereden weg betreft;
- vele parkeerbewegingen het onveilige maken voor mensen een kraam te bezoeken;
- de locatie jaarlijks voor diverse evenementen wordt gebruikt waarbij het aanbrengen van
extra verhardingen van invloed is op de evenementen die er plaatsvinden.

Communicatie
Na vaststelling van de beleidsregels, zullen deze formeel gepubliceerd worden in het digitale
gemeenteblad. Daarnaast zullen de aanvragers en de huidige vergunninghouders per brief
geïnformeerd worden over het nieuwe beleid. De beleidsregels worden ook op de gemeentelijke
website bekendgemaakt. Een afschrift van de beleidsregels zal ter kennisneming worden
aangeboden aan de raad.

Vervolg
Zie onder communicatie

