
 
 

 
Oss, 21 december 2018 

 

Artikel 41 vragen over de loting voor standplaatsvergunningen. 

De vergunningen voor het uitbaten van een viskraam voor twee standplaatsen in Oss zijn onlangs door 

loting aangewezen. De eigenaar van de viskraam die nu op vrijdag een standplaats heeft bij 

winkelcentrum De Ruwert moet vanaf 1 januari plaats maken voor een ander. Deze viskraameigenaar 

heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in een nieuwe wagen waaruit de visverkoop plaats vindt. De 

uitslag van de loting is voor de huidige uitbater begrijpelijk een flinke domper. De gang van zaken 

rondom de loting voor de standplaats is aanleiding voor een aantal vragen over het uitgiftebeleid voor 

dergelijke standplaatsen en de gevolgen van dit beleid voor kleine ondernemers die afhankelijk zijn van 

de standplaatsen in het algemeen en de standplaats in de Ruwert in het bijzonder. 

1. De ondernemers in de ambulante detailhandel moeten flinke investeringen doen om op een 

volwaardige en verantwoorde wijze levensmiddelen, zoals vis, via een verkoopwagen te kunnen 

verkopen. Is de wethouder het met ons eens dat de termijn van één jaar voor een vergunning 

met een reëel risico deze snel weer kwijt te raken te kort is om een grote investering te 

rechtvaardigen? 

 

2. Zo ja, is het college daarom bereid deze ondernemers meer zekerheid te bieden door de 

termijn te verlengen naar twee of meer jaar? 

 

3. Vindt de loting plaats onder notarieel toezicht? 

 

4. Zo nee, waarom niet? 

 

5. Klopt het dat een verkooppunt met een afgegeven vergunning bemenst moet worden door de 

vergunninghouder? 

 

6. Zo ja, is het de wethouder bekend dat de nieuwe vergunninghouder voor hetzelfde dagdeel 

mogelijk meerdere vergunning heeft? 

 

7. Gaat het college de huidige vergunninghouder ondersteunen bijvoorbeeld door het uitgeven 

van alternatieve standplaatsen? 

 

8. Zo ja, waar en voor welke termijn? 

 

9. Zo nee, waarom niet? 
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