Concept-beleidsstuk uitstallingen
Het uitgangspunt
Wat is een uitstalling?
Even back to basics. Uitstallingen, wat zijn dit nu? Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel
van een pand op het voetpad/trottoir, maar ook in de portiek of in een galerij wordt geplaatst om
aandacht te vestigen op de onderneming die in dat pand gevestigd is én de daarin aangeboden
goederen.
Een uitstalling kan worden opgedeeld in twee vormen, namelijk de decoratieve uitstallingen
(illustratie 1) en de op verkoop gerichte uitstallingen (illustratie 2). De decoratieve uitstallingen
zijn puur sfeer verhogend. Het zijn de uitstallingen die buiten worden geplaatst om aandacht te
vestigen op de winkel, maar die geen verband houden met de goederen die in de winkel worden
verkocht. De op verkoop gerichte uitstallingen, aan de andere kant, doen dit wel. Dit zijn de
uitstallingen die wel verband houden met de goederen die in de winkel worden verkocht.

Illustratie 1: decoratieve uitstallingen

Illustratie 2: op verkoop gerichte uitstallingen

Welke kosten zijn verbonden aan uitstallingen?
Met de focus op ons doel, namelijk de leefbaarheid in het centrum versterken door het bevorderen
van levendigheid en reuring, werd geopteerd ondernemers ruimte te geven. Ruimte in het plaatsen
van uitstallingen zonder hier extra kosten aan te koppelen. Daar de decoratieve uitstallingen
bijdragen aan het doel van het beleid én het algemeen belang dat wij als gemeente nastreven,
wordt er bijgevolg voor gekozen deze vorm van uitstallingen vrij te stellen van legeskosten én
precariokosten.
De op verkoop gerichte uitstallingen dragen ook bij aan het bevorderen van levendigheid en reuring
in het centrum, maar bij dit soort uitstallingen verplaatst de ondernemer als het ware zijn
winkeloppervlakte naar buiten. Daar een horecaondernemer ook kosten afdraagt voor het plaatsen
van een terras − bij wijze van spreken zijn vorm van winkeloppervlakte − is het gegrond ook de

detailhandelaar hieraan gelijk te stellen en in gelijke verhouding te benaderen.
Daarom wordt deze vorm van uitstallingen onderworpen aan precariobelasting. Voor de op verkoop
gerichte uitstallingen zal een vergunningsaanvraag door de ondernemer moeten worden ingediend.
Met andere woorden, aan deze vorm van uitstallingen zitten ook legeskosten verbonden.
Tot slot werd uit de gesprekken met de aanwezige ondernemers ook duidelijk dat het wenselijk is
om één stoepbord per onderneming als uitzondering op te nemen onder de categorie
vergunningsvrije en precariovrije uitstallingen.

Wat zijn de algemene regels voor uitstallingen?
Beide vormen van uitstallingen zullen worden onderworpen aan een set van algemene regels. De
algemene regels worden zo geformuleerd dat er voldoende bewegingsvrijheid wordt gelaten voor de
ondernemers, maar dat de veiligheid en de vrije doorgang in de openbare ruimte wel gewaarborgd
blijft.
Ongehinderde doorgang
Voor een veilig en doelmatig gebruik van de openbare weg voor alle gebruikers, is een
ongehinderde doorgang (ook wat betreft vluchtroutes en toegangsdeuren naar bovengelegen
objecten) op een locatie noodzakelijk.
Het centrum in Valkenburg onderscheidt drie straatgebieden. De straten met regulier autoverkeer
(illustratie 3), het autoluwe centrum waar fietsers zijn toegestaan (illustratie 4) én het autoluwe
centrum waar geen fietsers zijn toegestaan (illustratie 5 & 6). Ieder straatgebied voldoet aan een
eigen set van bereikbaarheidsvoorschriften.
a.

Ambulances, brandweer, politie en verzorgingsverkeer dienen een vrije doorgang te hebben.
Om dit te kunnen garanderen is een minimale breedte noodzakelijk van de doorgang. Dat wil
zeggen:
1. In de straten met regulier autoverkeer
i. dient de rijbaan/rijstrook en de molgoot vrij te blijven van uitstallingen.
ii. is de voetgangersdoorloop voor een ongehinderde voetgangersstroom minimaal
1,50 meter.
2. In het autoluwe centrum waar fietsers zijn toegestaan én op het Theodoor Dorrenplein
i. dient een vrije ruimte van 1,75 meter vanaf de asstreep van de weg te worden
gewaarborgd. De totale vrije ruimte bedraagt bijgevolg 3,50 meter.
ii. is de uitstallingsruimte maximaal 2 meter vanaf de gevel van het pand waarin de
bedrijfsactiviteit plaatsvindt.

3. In het autoluwe centrum waar geen fietsers zijn toegestaan
i. dient in de Passage een vrije ruimte van 1,75 meter vanaf de asstreep van de weg
te worden gewaarborgd. De totale vrije ruimte bedraagt bijgevolg 3,50 meter.
ii. dient in de Irmengard Passage een vrije ruimte van 1,25 meter vanaf de asstreep
van de weg te worden gewaarborgd. De totale vrije ruimte bedraagt bijgevolg 2,50
meter.
iii. dient in de Muntstraat, de Berkelstraat en de Grotestraat Centrum de
rijbaan/rijstrook en de molgoot vrij te blijven van uitstallingen.

Illustratie 3: straten met regulier autoverkeer

Illustratie 4: het autoluwe centrum waar fietsers zijn
toegestaan + het Theodoor Dorrenplein

Illustraties 5 & 6: het autoluwe centrum waar geen fietsers zijn toegestaan

Veiligheidsvoorschriften
a. Brandkranen dienen vrij te blijven van uitstallingen.
b. Uitstallingen leiden niet tot onveilige situaties in de omgeving.
c. Er mogen geen verkeersonveilige situaties ontstaan door de beperkte zichtbaarheid van de
openbare ruimte, de verkeerslichten of -borden en andere verkeersaanduidingen.

Illustratie 7: veiligheidsregels

Tijdelijkheid van de uitstallingen
a. Uitstallingen mogen niet nagelvast aan of in de grond worden bevestigd.
b. Uitstallingen mogen enkel tijdens de openingsuren van de winkel worden geplaatst.
c. Als voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte, een evenement of om
enigerlei andere reden verwijdering van een uitstalling noodzakelijk is, is de eigenaar of
leidinggevende verplicht dit terstond of binnen de door het bevoegde bestuursorgaan
gestelde termijn, op eigen kosten te verwijderen. De gemeente bepaalt daarbij de duur van
de verwijdering van een uitstalling. Een en ander vindt zo mogelijk plaats in overleg met de
betrokken ondernemer(s). Een precariobelasting is niet verschuldigd indien er meer dan 4
opeenvolgende weken geen gebruik kan worden gemaakt van de uitstallingsvergunning als
gevolg van reconstructies, onderhouds- en infrastructurele werkzaamheden.

Illustratie 8: Tijdelijkheid van de uitstallingen

Situering van de uitstallingen
a. Uitstallingen gelegen op gemeentegrond mogen alleen direct grenzend aan de voor- en/of
zijgevel van het pand waarin de bedrijfsactiviteit plaatsvindt worden ingenomen, tenzij
wettelijke regels (zoals het bestemmingsplan of milieuwetgeving) zich hiertegen verzetten.
b. Uitstallingen mogen over de gehele breedte van het pand worden geplaatst. Hiertoe
behoren eveneens de zijgevels van hoekpanden.
c. Uitstallingen dienen zo geplaatst te worden dat de ingang van de winkel, de nooduitgang
van de winkel en de ingang van bovenwoningen niet worden belemmerd of aan zicht worden
onttrokken.

Illustratie 9: situering van de uitstallingen

Kwaliteitscriteria van de uitstallingen
a. Uitstallingen bevatten geen fluorescerende, sterk reflecterende of contrasterende kleuren
en materialen.
b. Lichtbakken in de vorm van lichtgevende bloembakken of stoepborden zijn niet toegestaan.
c. Uitstallingen in de vorm van vlaggen, ballonnen, banners en sectoreigen objecten zijn in
strijd met de redelijke eisen van welstand. Genoemde opsomming is bijgevolg niet
toegestaan.
d. Per detailhandel is maximaal één stoepbord − passend binnen het bordengamma −
toegestaan.

Illustratie 10: kwaliteitscriteria van de uitstallingen

Gepast bordengamma

Materiaal: staal

Materiaal: aluminium
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Wat is de welstandstoets voor uitstallingen?
Vergunningsaanvragen voor de op verkoop gerichte uitstallingen worden, vanwege hun impact op de
kwaliteit in de openbare ruimte, ambtelijk én in samenspraak met de stadsbouwmeester getoetst
op welstand. Deze welstandstoets vindt plaats aan de hand van welstandscriteria voor uitstallingen.
De welstandscriteria worden opgenomen in de welstandsnota uitstallingen. Deze nota vormt een
toevoeging op de welstandsnota bouwwerken.
Welstandscriteria voor uitstallingen
Net zoals in de welstandsnota bouwwerken zal gewerkt worden met de onderwerpen ‘algemene
welstandscriteria’, ‘gebiedsgerichte welstandscriteria’, ‘objectgerichte welstandscriteria’ en ‘de
excessenregeling’.
De welstandscriteria worden momenteel in samenspraak met de stadbouwmeester vormgegeven. In
ieder geval zullen onderstaande elementen worden gebruikt als bouwstenen van de criteria:
· de beleving van onze omgeving;
· het karakter van de straat;
· de architectuur of het interieur van het bouwwerk;
· de ondergeschiktheid aan het bouwwerk;
· de transparantie van naastgelegen horecapanden;
· de etalage als visitekaartje;
· het toepassen van felle of contrasterende kleuren.

