
 
 
 
 
 

 

JAARLIJKSE KENNISGEVING VIJFJARENVRIJSTELLING  
STANDPLAATS 

  

 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Waterland 

Postbus 1000  
1140 BA MONNICKENDAM 

 

 

Aanvrager (naam organisatie)                     : ………………………………………………………………. 
 

 

Adres                                                          :………………………………………………………………. 
 

Postcode en Plaats                                      :……………………………………………….……………… 
 

 

Naam Contactpersoon                                : ……………………………..……………………………….. 
 

Telefoon                                                      :……………………………………………………………… 
 

Telefoon Mobiel                                          :……………………………………………………………… 
 

Email                                                           :…………………………………….……………………….. 
 

 
Doet kennisgeving van ongewijzigde doorgang van het innemen van de standplaats waarvoor een 
vrijstelling voor vijf jaren is verleend, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening Waterland: 
 
Dienst:…………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Locatie: ........……….………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats (kern):……………............……………….………………………………………………………….. 
 
Datum afgifte vergunning: …………..……………………………………………………………………... 
 
Kenmerknummer vergunning: …...………………………...……………………………………………… 
(Dit nummer vindt u rechts boven op de vergunning vermeld) 
 

 
In welke periode wilt u gebruik maken van de standplaats     : ……………t/m……………… 
 
Op welke weekdagen wilt u de standplaats innemen?  
  

Maandag  /  Dinsdag  / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag 
 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Op welke tijdstippen wilt u gebruik maken van de standplaats  :…………..t/m…………..uur 
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Wilt u gebruik maken van een gemeentelijke stroomvoorziening (indien aanwezig)?       Ja/ nee 
(Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Ruimte voor opmerkingen / toevoegingen etc: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ik heb deze kennisgeving gedaan en heb kennisgenomen van de beleidsregels ten aanzien van de vijfjaren-
vrijstellingsvergunning zoals opgenomen op dit formulier. Ik aanvaard deze beleidsregels. 
 
Datum                                  Plaats               Handtekening 
 
 
………………………..                    ………………………          ……………………………….. 
 
Kosten 
Aan deze kennisgeving voor een vijfjarenvrijstelling zijn geen kosten verbonden.  
 
U kunt dit formulier terug sturen naar de: 
 
Gemeente Waterland  
Afdeling  Algemene en Juridische Zaken 
Postbus 1000 
1140 BA  Monnickendam 
 
Controleer voor het verzenden of u alle benodigde gegevens heeft ingevuld en toegevoegd. 
 
Spelregels kennisgeving vijfjarenvrijstellingsvergunning: 

1. Wanneer de kennisgeving niet minimaal 6 weken voor het einde van het kalenderjaar wordt inge-
diend of relevante gegevens ontbreken, mag u de standplaats niet innemen. 

2. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop u de standplaats wilt innemen, bent u verplicht een 
nieuwe vergunning aan te vragen. 

3. Als u belangrijke wijzigingen in het  niet of niet tijdig meldt, kan de burgemeester besluiten uw vijf-
jarenvrijstellingsvergunning in te trekken. 

4. Voor elke nieuwe vergunning (bij verlopen van de vijf jaren of bij een tussentijds gewijzigde aan-
vraag) worden leges geheven. 

5. Uitsluitend als deze kennisgeving akkoord wordt bevonden en aan u wordt geretourneerd voorzien 
van dagtekening, paraaf en een gemeentestempel mag u de standplaats niet innemen. 

6. Het innemen van de standplaats mag uitsluitend volgens de voorwaarden die, aan uw vijfjarenvrij-
stellingsvergunning, zijn verbonden. 

7. Er kunnen altijd aanvullende voorwaarden worden verbonden aan de vergunning. 
8. Er kan handhavingcontrole plaatsvinden tijdens in gebruik name van de standplaats. 

 

 
AKKOORDVERKLARING GEMEENTE WATERLAND: 
 
Kennisgeving akkoord?:                                                                              O JA                     O NEE 
 
 
 
 
……………………….                 … …-  ……- ……..        MONNICKENDAM      ………………….. 
Gemeentestempel:                          Datum:                           Plaats:                               Paraaf: 
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