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1. Aanvrager
Naam aanvrager:  ....................................................................................................................................
Naam bedrijf:  ....................................................................................................................................
Adres:  ....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:   ....................................................................................................................................
Correspondentieadres:  ....................................................................................................................................
Telefoonnummer:   ....................................................................................................................................
Email:   ....................................................................................................................................
Inschrijfnummer KvK:  ....................................................................................................................................
Burgerservicenummer (voor particuliere aanvrager): .....................................................................................................

2. Gegevens standplaats

2.1 Wat voor een standplaats wilt u innemen?
� Tijdelijke standplaatsvergunning (hierbij is het toegestaan om maximaal vijf aaneengesloten dagen of tien

niet aaneengesloten dagen de standplaats inneemt). Bestemmingsplancheck is hierbij niet van toepassing.
� Seizoensgebonden standplaatsvergunning oliebollen (hierbij is het toegestaan om de standplaats van 1

oktober tot en met 31 januari in te nemen). Let op! Bestemmingsplancheck is hierbij van toepassing, zie
bijlage 1 en 2.

� Seizoensgebonden standplaatsvergunning kerstbomen (hierbij is het toegestaan om de standplaats van 1
december tot en met 24 december in te nemen). Let op! Bestemmingsplancheck is hierbij van toepassing,
zie bijlage 1 en 2.

� Vaste standplaatsvergunning (hierbij is het toegestaan om gedurende 52 weken, 7 dagen per week de
standplaats in te nemen). Let op! Bestemmingsplancheck is hierbij van toepassing, zie bijlage 1 en 2.

2.2 Wat voor product biedt u aan?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2.3 Gebruikt u kook-bak en/of verwarmingsapparatuur?
� Ja, wat voor?  ...................................................................................................................................................
� Nee

2.4 Is er een afzuiginstallatie aanwezig?
� Ja
� Nee

Als bedoeld in artikel 2.1.1. van de Verordening Fysieke Leefomgeving voor Rijswijk

Definitie standplaats: Vanaf een vaste locatie te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of aan-
bieden van diensten, gebruikmakend van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel.
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2.5 Wanneer wilt u de standplaats innemen?
Startdatum:  ............................................................................................................................................................ 
Einddatum:  ............................................................................................................................................................ 

2.6 Welke dagen wilt u de standplaats innemen?
☐ Maandag ☐ Dinsdag ☐ Woensdag ☐ Donderdag ☐ Vrijdag ☐ Zaterdag ☐ Zondag

2.7 Wat zijn de tijden dat u de standplaats wilt innemen?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2.8 Wat is de afmeting van de standplaats?
Afmeting  .......................................................................x  .....................................................................................

2.9 Op welke locatie wilt u de standplaats innemen?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Let op! U dient hierbij een duidelijke situatieschets in te dienen waarop u de exacte locatie van de standplaats 
intekent.

3. Heeft u al eerder uitstallingsvergunning verleend gekregen?
� Ja, namelijk op ......................................................... (datum vergunning) aan  ................................................
� Nee

4. Meesturen
• Situatietekening. U dient hierop de exacte locatie van de standplaats aan te duiden.
• Minimaal één foto van de kraam of kar.

5. Ondertekening
Indien het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en niet voorzien van de indieningsvereisten nemen wij uw 
aanvraag niet in behandeling

• De aanvraag is minimaal acht weken van te voren aangevraagd.
• Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:  ....................................................................................................................................
Plaats:  ....................................................................................................................................

Handtekening aanvrager:  ....................................................................................................................................
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6. Legeskosten
De legeskosten voor het verlenen van een ontheffing inname openbare grond bedragen in 2022: €44,15.

7. Contact
U kunt dit aanvraagformulier en een situatietekening sturen naar stadhuis@rijswijk.nl. Ook kunt u het per post 
sturen naar:
Gemeente Rijswijk, 
College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Indien u vragen heeft kunt u een mail sturen naar horecaloket@rijswijk.nl of bellen via het telefoonnummer 
14 070, op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur. 

mailto:stadhuis@rijswijk.nl
mailto:horecaloket@rijswijk.nl
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Bijlage 1: Standplaatslocaties gemeente Rijswijk
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Bijlage 2: Informatie bestemmingsplan
Een standplaats moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente Rijswijk. Indien het geen stand-
plaatslocatie zoals benoemd in bijlage 1 betreft,  dient u voorafgaand controleren of de standplaats past binnen 
het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan
Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH  
(site m.b.t. bestemmingsplan) kunt u zelf een eerste check doen of uw (bouw)plan aan de regels van het  
bestemmingsplan of beheersverordening voldoet. 

Afwijken van het bestemmingsplan
Uw plan voldoet wellicht niet aan de regels van dit bestemmingsplan. Onderzocht moet worden of deze  
ontwikkeling past binnen de gemeentelijke kader. 

Principe verzoek
Indien u meer informatie wenst, dient u hiervoor een principe verzoek in te dienen via email 
stadhuis@rijswijk.nl onder kenmerk WABO PRINCIPEVERZOEK.  
In de bijlage treft u een WABO PRINCIPEVERZOEK formulier aan. Om het principe verzoek goed te kunnen 
beoordelen is het van belang dat wij een volledig ingevuld formulier ontvangen en de van toepassing zijnde 
bijlage. Voor een goede beoordeling is het van belang dat we de volgende gegevens ontvangen:
• Locatie gegevens (waar heeft het plan betrekking op)
• Planomschrijving (wat gaat u doen, openingstijden, doelgroep, hoeveel personen, hoe komen u klanten na u 

toe (lopen, fiets of auto (parkeren))
• Plattegrond (schematisch) van het pand / ruimte (horeca, tafels stoelen, verkooppunt en opslag)

Formulier WABO PRINCIPEVERZOEK: www.rijswijk.nl/inwoners/producten/vooroverleg-voor-een-omgevings-
vergunning-aanvragen-principe-verzoek 

Aan de behandeling van een principe verzoek zijn kosten verbonden volgens de legesverordening van de ge-
meente Rijswijk.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH
mailto: stadhuis@rijswijk.nl
mailto: stadhuis@rijswijk.nl
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