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B&W voorstel nieuwe nadere regels uitstallingen in de binnenstad

Geacht college,
In artikel 2:10 van de APV is geregeld dat er geen voorwerpen op de openbare weg
mogen worden geplaatst zonder vergunning. Om te voorkomen dat voor iedere
uitstalling bij een winkel of onderneming een aparte vergunning moet worden
aangevraagd, is in 2014 voor de hele gemeente het huidige vergunningvrije
uitstallingenbeleid opgesteld in de vorm van nadere regels.
Vorig jaar ontstond ophef in de media toen Handhaving bij een controle
constateerde dat Stripwinkel Sjors op het Scheffersplein een wel erg ruime
uitstalling had die niet paste in de huidige regeling. Voor de stripwinkel Sjors staat,
volgens de eigenaar al 30 jaar, een bankje. In de loop der jaren is hier een tafeltje
en twee stoelen bij gekomen. De eigenaresse gebruikt het terrasje vooral voor haar
zelf en af en toe schuift een klant ook aan. Onder de huidige regelgeving zou het
terrasje weg moeten of moet er een vergunning voor worden aangevraagd. De
eigenaar en veel Dordtenaren met haar ervaren dit als onrechtvaardig omdat zij
vinden dat dergelijke uitstallingen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de
binnenstad.
Handhaving heeft daarnaast gemerkt dat meerdere ondernemers en bewoners
bankjes, bloempotten e.d. op straat zetten die op dit moment niet binnen de
vrijstellingsregeling vallen. Dit alles leidt soms tot meer verrommeling van het
straatbeeld in de binnenstad en maakt het handhaven ook niet makkelijker.
Het vorige college heeft ons gevraagd de huidige regels door te lichten en na te
gaan of de regeling in ieder geval voor de binnenstad kan worden aangepast en
verruimd. Het gaat dan om uitstallingen die een bijdrage kunnen leveren aan de
verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad zoals bloembakken, zitjes etc.
Voorwaardelijk hierbij is en blijft de (verkeers-)veiligheid en bereikbaarheid van de
binnenstad. Dat heeft geleid tot bijgaande nieuwe nadere regels voor uitstallingen
in de binnenstad. Het blijft daarnaast natuurlijk mogelijk, voor zowel ondernemers
als bewoners, een vergunning voor de uitstallingen aan te vragen (Artikel 2:10
APV) als men niet voldoet aan deze nadere regels. De aanvraag wordt dan getoetst
aan de criteria in Artikel 2:10 lid 2 van de APV.
In grote lijnen behelst het voorstel het volgende:
• uitstallingen van bewoners en ondernemers zijn toegestaan over de hele
gevellengte van het pand en niet vergunningplichtig als ze voldoen aan de
nadere regels;
• er is ruimte voor maatwerk, een gezamenlijk plan van ondernemers voor de
uitstallingen op minimaal straatniveau. Hiervoor moet gezamenlijk een
vergunning worden aangevraagd;
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• in het havengebied zijn zitjes van bewoners aan de havenkant (niet in de
parkeervakken) toegestaan, mits ze 's avonds worden verwijderd. Hiervoor hoeft
geen vergunning te worden aangevraagd;
• ondernemers zijn en blijven precario plichtig voor hun commerciële uitstallingen;
• op verzoek van ondernemers is in de bijgaande toelichting op de nadere regels
ook een aantal kwaliteitstips voor de uitstallingen opgenomen, zodat men elkaar
makkelijker aan kan spreken.
Gevraagde beslissing
1. Uw college wordt voorgesteld de volgende stukken voor het uitstallingenbeleid in
de binnenstad vrij te geven voor inspraak in de periode vrijdag 19 oktober tot en
met vrijdag 30 november 2018:
− ONTWERP BESLUIT Nadere regels uitstallingen voor de binnenstad van de
gemeente Dordrecht;
− ONTWERP BESLUIT Beleidsregel voor de aanvraag van een vergunning op straatof gebiedsniveau inzake uitstallingen voor de binnenstad van de gemeente
Dordrecht;
− ONTWERP BESLUIT Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Dordrecht (negende wijziging);
2. ten behoeve van beslispunt 1. de bij dit besluit gevoegde inspraakprocedure
geactualiseerde regels uitstallingen binnenstad vast te stellen.

Bij de stukken die ter inzage worden gelegd voegen we de volgende stukken om
context te geven aan de geactualiseerde nadere regels uitstallingen in de
binnenstad:
− Toelichting op de nieuwe nadere regels uitstallingen binnenstad gemeente
Dordrecht;
− ONTWERP BESLUIT Nadere regels uitstallingen voor de overige stadsdelen van de
gemeente Dordrecht;
− ONTWERP BESLUIT INZAKE VRIJGEVEN INSPRAAK

Vervolgstappen indien akkoord
Na de genoemde inspraakperiode worden de stukken, eventueel aangepast op basis
van de ingediende zienswijzen, opnieuw aan uw college voorgelegd voor de
definitieve besluitvorming. De gemeenteraad wordt gevraagd artikel 2:10 B lid 1
sub h van de APV te wijzigen.
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