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Geachte wethouder Economische Zaken,

Graag vragen wij uw aandacht voor de ontstane onrust en problematiek rondom de zogenaamde 
'schaarse vergunningen'. Begin november 2016 heeft de Raad van State een algemeen kader 
geformuleerd voor de verdeling van vergunningen die schaars zijn. Een belangrijke strekking is dat deze 
vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden verstrekt. Dit zorgt voor grote onrust bij 
ambulante handelaren. Op basis van de landelijke ontwikkelingen zouden wij u willen vragen te wachten 
met grote beleidswijzigingen.

Gevolgen voor ambulante handel

Allereerst is van belang te beseffen dat ambulante handelaren met vaste standplaatsen of op 
warenmarkten momenteel in veel gevallen een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Zij doen vaak 
grote investeringen in onder andere verkoopwagens, personeel en opslag. Om deze investeringen te 
rechtvaardigen is daarom vaak een zekere terugverdientijd vereist. Als vergunningen slechts voor een 
beperkt aantal jaar worden verstrekt kan dit leiden tot het uitblijven van de vereiste investeringen en 
daarmee minder economische activiteit.

Daarnaast is er eind 2018 in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de Staatsecretaris van 
Economische Zaken verzoekt om overleg te voeren met de VNG over de aanpak van de genoemde 
problematiek en te voorkomen dat het voortbestaan van bedrijven in de ambulante handel in gevaar 
komt. De beantwoording van deze motie staat nog open omdat op dit moment de Centrale Vereniging 
van Ambulante Handel (CVAH) in overleg met het ministerie een onafhankelijk onderzoek uitvoert om 
een goed antwoord te formuleren op de vraag welke termijn van vergunning verstrekking redelijk is. De 
Staatsecretaris wacht nu met de beantwoording van de motie tot dit onderzoek is afgerond.
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Tot slot lijkt de uitspraak van de Raad van State vooral betrekking te hebben op de verstrekking van 
nieuwe vergunningen, de reeds uitgegeven vergunningen zouden mogelijk onder een overgangsregeling 
kunnen vallen. Handelaren die al sinds jaar en dag op uw standplaatsen en markten staan en een grote 
klantenkring hebben opgebouwd worden nu geconfronteerd met grote onzekerheid over 
vergunningenregimes.

Al met al willen wij u vragen voorlopig geen aanpassingen door te voeren in de marktverordening van uw 
gemeente totdat de landelijke discussie hierover is afgerond.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

Rick Beukers
wethouder Economische Zaken


