
Nadere regels standplaatsen gemeente ’s-Hertogenbosch 

Hoofdstuk 4 Carnavalsstandplaatsen 

Artikel 24 

Het college kan een vergunning, zoals bedoeld in artikel 5.14, lid 1 van de APV, verlenen voor het 

innemen van een carnavalsstandplaats. 

Artikel 25 Carnavalsstandplaatsenlijst 

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming van overlast in de openbare 

ruimte is het aantal carnavalsstandplaatsen gelimiteerd. Een vergunning voor een carnavalsstandplaats 

wordt alleen verleend voor de locaties zoals aangegeven in bijlage 3 van deze nadere regels. 

Artikel 26 Veiling 

Carnavalsstandplaatsen worden vergund op basis van een gesloten veiling. Enveloppen met biedingen 

worden niet in de openbaarheid geopend en voorgelezen. Er wordt door het college op geen enkele 

wijze gecorrespondeerd over de hoogte van het bod. 

Artikel 27 Aanvraagformulier 

1. De aanvraag om een carnavalsstandplaatsvergunning bevat in elk geval de volgende gegevens en 

documenten: 

o a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aanvrager. 

o b. een uittreksel in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel, niet ouder 

dan zes maanden. 

o c. de gewenste locatie. 

o d. of er op een voorkeursstandplaats wordt ingeschreven. 

o e. een opsomming van de aan te bieden verkoopwaren. 

o f. vermelding of gebruik van stroomvoorziening en hoeveel ampère. 

o g. vermelding of gebruik van watervoorziening. 

o h. een foto van de verkoopmiddel. 

o i. een opgave van de afmetingen van de verkoopmiddel. 

Artikel 28 Procedure 

1. De bekendmaking van de veiling van carnavalsstandplaatsen geschiedt door openbare kennisgeving 

in het digitale gemeenteblad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hierin wordt in ieder geval 

aangegeven: 

o a. binnen welk tijdvak geïnteresseerden een aanvraag kunnen indienen. 

o b. binnen welk tijdvak een aanvrager eventuele gebreken op het aanvraagformulier 

kan herstellen. 

o c. op welke datum de uitslag van de veiling wordt bekendgemaakt. 

o d. op welke wijze, met gebruikmaking van een digitaal aanvraagformulier, een 

aanvraag kan worden ingediend. 

o e. welke gegevens bij de aanvraag moeten worden gevoegd om als volledig te worden 

aangemerkt. 

o f. op welke wijze de selectie plaats zal vinden. 

o g. een omschrijving van de vrijgekomen standplaats naar locatie, dag/dagdelen en 

tijdstippen. Hierbij wordt een kaartje van de locatie bijgevoegd met daarop 

aangegeven de maximale afmeting van de vrijgekomen standplaats. 



2. Een vergunning kan worden aangevraagd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Indien 

een natuurlijke persoon ook onderdeel uitmaakt, in welke hoedanigheid dan ook, van een 

rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend, dan wordt uitsluitend de aanvraag van de 

rechtspersoon in behandeling genomen. 

3. Er kan door één aanvrager slechts op één carnavalsstandplaats op één locatie één bod worden 

uitgebracht. Indien er op meer dan één locatie wordt ingeschreven kunnen alle biedingen van deze 

aanvrager buiten behandeling worden gesteld. 

4. Er zijn reguliere- en voorkeursstandplaatsen. 

5. Er kan een bod worden uitgebracht voor een carnavalsstandplaats op de volgende locaties: 

o a. Locatie Markt: drie reguliere standplaatsen, vijf voorkeursstandplaatsen 

o b. Locatie Parade: twee reguliere standplaatsen, twee voorkeursstandplaatsen 

o c. Locatie Kerkplein: één reguliere standplaats, één voorkeursstandplaats 

o d. Locatie Hooge Steenweg: één reguliere standplaats 

6. Voor de standplaatsen op de Locatie Markt geldt dat er voor de volgende 4 branches 

voorkeursstandplaatsen zijn: 

o a. Vis (2x) 

o b. Friet (1x) 

o c. Zoet (zoals bijvoorbeeld oliebollen, suikerspin, snoep of stroopwafels) (1x) 

o d. Oeteldonkse carnavalsartikelen (1x) 

Deze plaatsen zijn op de carnavalsstandplaatsenlijst, als bedoeld in artikel 26, aangemerkt als 

voorkeursstandplaatsen. 

7. Voor de standplaatsen op de Locatie Parade geldt dat er voor de volgende 2 branches 

voorkeursstandplaatsen zijn: 

o a. Vis (1x) 

o b. Friet (1x) 

Deze plaatsen zijn op de carnavalsstandplaatsenlijst, als bedoeld in artikel 26, aangemerkt als 

voorkeursstandplaatsen. 

8. Voor de standplaatsen Locatie Kerkplein geldt dat er voor de volgende branche één 

voorkeursstandplaats is: 

o a. Oeteldonkse carnavalsartikelen (1x) 

Deze plaats is op de carnavalsstandplaatsenlijst, als bedoeld in artikel 26, aangemerkt als 

voorkeursstandplaats. 

9. Carnavalsstandplaatsen worden per locatie op basis van beschikbaarheid en op volgorde van 

hoogste naar laagste bieding vergund. 

10. Bij gelijke biedingen wordt er, in het bijzijn van de aanvragers die het gelijke bod hebben 

uitgebracht, geloot aan welke aanvrager de carnavalsstandplaats wordt vergund. 



11. Biedingen op voorkeursstandplaatsen worden als eerste behandeld. De exploitant die op een 

locatie het hoogste bod op een voorkeursstandplaats heeft uitgebracht krijgt de vergunning voor 

desbetreffende voorkeursstandplaats toegewezen. 

12. Overige biedingen op voorkeursstandplaatsen dingen mee naar de reguliere standplaatsen op de 

desbetreffende locatie. 

13. Indien er geen biedingen worden uitgebracht op voorkeursstandplaatsen dan worden deze 

aangemerkt als reguliere standplaatsen en als zodanig meegenomen bij het verdelen van de reguliere 

standplaatsen. 

14. De standplaatsen op de locatie Kerkplein en locatie Markt, die aangemerkt zijn als 

voorkeursstandplaats voor Oeteldonkse carnavalsartikelen, zijn uitgesloten van de in lid 15 geregelde 

verdere verdeling van standplaatsen. Indien er geen biedingen op deze voorkeursstandplaatsen wordt 

uitgebracht dan komen deze standplaatsen te vervallen. 

15. Carnavalsstandplaatsen worden toegewezen door het college, het is niet mogelijk om een voorkeur 

hierin aan te geven. 

16. Carnavalsstandplaatsen worden voor een periode van 3 jaren toegewezen. 

Artikel 29 Weigeringsgronden 

1. Een vergunning voor een carnavalsstandplaats kan worden geweigerd indien een weigeringsgrond 

zoals opgenomen in artikel 1:8 of artikel 5:14, lid 2, lid 3, van de APV van toepassing is. 

2. Een vergunning voor een carnavalsstandplaats wordt in ieder geval geweigerd indien: 

o a. de afmetingen van de verkoopmiddel groter zijn dan de afmetingen van de 

beschikbare standplaats. 

o b. meerdere aanvragen zijn ingediend door dezelfde natuurlijke persoon of 

rechtspersoon of degene die op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs 

met de aanvrager van de vergunning gelijk kan worden gesteld. 

o c. er door een aanvrager op meer dan een carnavalsstandplaatslocatie wordt 

ingeschreven. 

o d. de aanvrager niet het hoogste bod heeft zoals in artikel 28 lid 11. 

Artikel 30 Innemen standplaats 

1. Een carnavalsstandplaats mag slechts worden ingenomen door de vergunninghouder. 

2. Een carnavalsstandplaats is niet overdraagbaar. 

Artikel 31 Intrekkingsgronden 

1. Het college kan de carnavalsstandplaatsvergunning intrekken in gevallen zoals vermeld in artikel 

1:6 van de APV. 

Artikel 35 Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Nadere regels standplaatsen gemeente  

’s-Hertogenbosch. 



Ondertekening 

’s-Hertogenbosch, 13 juli 2021 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris, 

Drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

Drs. J.M.L.N. Mikkers 

 


