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Seizoensstandplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen

AANVRAAG
Op 7 september 2021 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen.
Het betreft een aanvraag voor een vergunning voor een seizoensstandplaats ten behoeve van de verkoop
van oliebollen op de locatie Monnickendamplein in Den Haag.
De seizoenstandplaats bestaat uit een totale oppervlakte van 25,2 m² (7,2 meter lengte en 2,5 meter
breedte/diepte met een inklapbare luifel van 7,2 meter lengte en 1 meter diepte/breedte). De aanvraag is
ingediend voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022.
Verzoek om aanvullende stukken:
Vanwege het ontbreken van een duidelijke tekening/situatieschets op schaal met duidelijke ligging en
afmetingen en een volledig ingevuld Bibob-formulier hebben wij bij de brief van 15 september 2021,
kenmerk BWT-02130GGB21, [Geanonimiseerd] , verzocht dit alsnog in te dienen.
Op 23 september 2021 hebben wij de gevraagde stukken ontvangen.
BEOORDELING
De aanvraag is getoetst aan de weigeringsgronden van artikel 5 lid 4 van de Verordening straathandel
Den Haag 2017. De toetsing heeft niet aangetoond dat het belang van de openbare orde, de openbare
veiligeheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu en de redelijke eisen van welstand in het
geding zijn.
Advies:
Met het oog op de af te wegen belangen hebben wij advies ingewonnen.
Wij hebben op 27 september 2021 de aanvraag aan de wegbeheerder van de Dienst Publiekszaken,
stadsdeel Escamp (hierna: wegbeheerder) voor advies over hinder voor de omgeving of inbreuk op het
doelmatig onderhoud en beheer van de weg voorgelegd.
Op 30 september 2021 heeft de wegbeheerder aangegeven akkoord te zijn met de gevraagde vergunning
onder voorwaarde welke vermeld zijn in de voorschriften.
Conclusie:
Wij zullen de gevraagde vergunning verlenen.
Gelet op:
- artikel 5 lid 2 van de Verordening straathandel Den Haag 2017;
- Besluit eerdere verkoop van oliebollen d.d. 31 augustus 2021 (RIS309864).
BESLUIT
GGBSDD
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Wij besluiten:
I.

de locatie Monnickendamplein in Den Haag aan te wijzen als weg of weggedeelte waar het met
deze vergunning is toegestaan een seizoenstandplaats in te nemen;

II.

aan [Geanonimiseerd] de gevraagde vergunning voor het innemen van een seizoensstandplaats
met een totale oppervlakte van 25,2 m² op de locatie Monnickendamplein in Den Haag, te
verlenen;

III.

dat de aanvraag en de gewaarmerkte foto/tekening die bij de aanvraag hoort onderdeel uitmaken
van deze vergunning, voor zover daarin geen veranderingen zijn aangebracht ;

IV.

dat deze vergunning geldig is voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022;

V.

aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN
1. de standplaats moet met een verplaatsbare verkoopinrichting worden ingenomen op de plaats en
met de afmetingen, zoals aangegeven in de vergunning en op de bij deze vergunning behorende
tekening met nummer BWT-02130GGB21;
1. de seizoensstandplaats mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de vergunning en
door degene aan wie deze vergunning is verleend, tenzij door of vanwege burgemeester en
wethouders schriftelijk toestemming is gegeven tot het gebruik door een ander;
2. de vergunning is strikt persoonlijk en de vergunninghouder moet in persoon in de verplaatsbare
verkoopinrichting aanwezig zijn;
3. de verplaatsbare verkoopinrichting is qua staat van onderhoud schoon, heel en veilig;
4. de vergunninghouder zorgt ervoor dat na het eindigen van de dagelijkse verkoop de omgeving
binnen een straal van 20 meter schoon wordt achtergelaten;
5. de vergunninghouder zorgt ervoor dat bij de verplaatsbare verkoopinrichting een bak of mand
aanwezig is, waarin papier of afval van de gekochte waren kan worden achtergelaten;
6. de vergunninghouder mag, behoudens de in voorschrift 6 genoemde bak of mand, geen andere
voorwerpen (bijvoorbeeld containers e.d.) bij of naast de verplaatsbare verkoopinrichting
plaatsen;
7. de vergunninghouder zorgt ervoor dat na de dagelijkse verkoop op en in de nabijheid van de
standplaats geen voorwerpen op de openbare weg worden achtergelaten;
8. de vergunninghouder zorgt ervoor dat er door het innemen van de seizoensstandplaats geen
schade ontstaat aan het wegdek etc. Eventuele schade wordt verhaald op de vergunninghouder;
9. tijdens het innemen van de standplaats mag door of vanwege de vergunninghouder naar het
oordeel van de politie niet op hinderlijke wijze de aandacht van het publiek op de koopwaar
worden gevestigd of het publiek worden lastig gevallen;
10. het gebruik van de gemeentegrond waarop de verplaatsbare verkoopinrichting wordt geplaatst,
kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting. Alle hieruit vloeiende kosten zijn
voor rekening van de vergunninghouder;
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11. bij of aan de verplaatsbare verkoopinrichting mag geen reclame worden aangebracht voor andere
reclamedoeleinden dan de vergunde verkoop;
12. bij opzegging, beëindiging of intrekking van de vergunning wordt de standplaats volledig
ontruimd en wordt de standplaatslocatie onbeschadigd en schoon achtergelaten;
13. wijziging van de standplaats, in of aan de verplaatsbare verkoopinrichting, van welke aard dan
ook, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door of vanwege
burgemeester en wethouders;
14. aanwijzingen van de politie en ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer moeten direct worden
opgevolgd;
15. de kraam dient geplaatst te worden volgens de afstandseisen van de Veiligheidsregio op ten
minste 2,0 meter tussen ruimte naar gelegen kramen en 5,0 meter minimaal vrij houden van
een nabijgelegen gevel;
16. de ruimte op het trottoir moet ten minste 2 meter bereikbaar te blijven ten behoeve van de
voetgangers.
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:
[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:
- 1* DPZ / Wegbeheer Escamp
- 1* DPZ / DIV Heffingen
- 1* L en T
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BEZWAARSCHRIFT
Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
E-mailen kan niet.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
Vermeld in uw bezwaarschrift:
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit
mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

