Regels voor uitstallingen
Wat is een uitstalling?
Met uitstalling wordt bedoeld: alles wat een ondernemer tijdens de openingsuren op of boven de
openbare weg heeft uitgestald of opgehangen, met als doel de aandacht te vestigen op zijn winkel
of horecagelegenheid en zijn koopwaar.
Een uitstalling kan bijvoorbeeld bestaan uit verplaatsbare kledingrekken, uitzoekbakken,
reclameborden, bewegwijzering, hobbelbeesten, bloembakken of ander decoratiemateriaal.
Met openbare weg wordt bedoeld: alle voor het verkeer openstaande wegen of paden. Of de weg
eigendom is van de gemeente of particulier eigendom is, speelt daarbij geen rol.
Voor het opstellen van een terras heeft u een aparte terrasvergunning nodig. De specifieke eisen
voor uitstallingen op terrassen vallen daarom onder de regels voor terrasvergunningen. Voor
meer informatie over het opstellen van een terras en uitstallingen op een terras kunt u contact
opnemen met de Informatiebalie van de gemeente Renkum (zie achterin deze folder).
Voor wie gelden de regels?
De regels voor uitstallingen gelden voor alle winkels, horecagelegenheden en standplaatshouders
in de gemeente Renkum.
Wat zijn de regels?
Wilt u een uitstalling plaatsen dan moet u aan de volgende regels voldoen:
Algemene regels
- de veiligheid van verkeersdeelnemers mag niet in gevaar komen;
- hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) mogen niet worden belemmerd;
- openbaar groen en openbare grond mogen niet worden beschadigd.
Ter uitwerking van deze algemene uitgangspunten gelden voor uitstallingen de volgende regels:
- U mag in principe slechts een uitstalling op het trottoir plaatsen, als er tenminste 1,50 meter
vrije doorgang overblijft voor voetgangers en/of gebruikers van gehandicaptenvoertuigen.
- U mag geen uitstalling plaatsen op een blindengeleidenstrook of binnen een afstand van 0,50
meter aan weerszijden daarvan.
- Er mag geen uitstalling geplaatst worden binnen een straal van 0,50 meter van een brandkraan
of een ander aansluitpunt voor brandblusapparaten.
Specifieke regels voor uitstallingen
- U mag een uitstalling alleen plaatsen voor het eigen (winkel-)bedrijfspand en u mag dit
uitsluitend doen tijdens uw openingsuren.
- Heeft u een hoekpand, dan geldt dat u de uitstalling op minimaal 2 meter afstand van de hoek
van de straat moet plaatsen.
- De uitstalling mag de doorgang naar een pand of een brandgang niet belemmeren; in geval van
calamiteiten moeten omwonenden kunnen vluchten. Daarnaast mag de uitstalling op zichzelf
geen gevaar opleveren, bijvoorbeeld doordat deze scherpe punten heeft.
Een uitstalling, inclusief de daarop gestalde waren, moet voldoen aan de volgende afmetingen:
Diepte:
Breedte:
Hoogte:

maximaal 1,20 meter
geen specifieke afmeting, hier geldt dat de uitstalling moet blijven binnen
het denkbeeldige verlengde van de zijgevels van uw pand
tot 1 meter uit de geval: 2 meter
vanaf 1 meter uit de gevel: 1,50 meter

Slechts boven een hoogte van 2,20 meter mag u materialen aan luifels, zonweringen e.d.
bevestigen.
U mag slechts twee reclameborden plaatsen. Elk bord mag maximaal 1,80 meter hoog en 1,00
meter breed zijn. De reclame moet betrekking hebben op wat u in uw winkel verkoopt of wat u in
uw horecagelegenheid aanbiedt.
Als u een kraam of tafel met goederen (bijvoorbeeld etenswaar of kleding) uitstalt voor uw winkel
of horecagelegenheid, dan mag de verkoop van die zaken uitsluitend vanuit uw (winkel)pand
plaatsvinden.
Ontheffing van de regels
Wilt u een uitstalling plaatsen, maar kunt u daarbij niet aan bovengenoemde regels voldoen? Dan
kunt u (schriftelijk) een ontheffing aanvragen. U kunt voor een ontheffing in aanmerking komen
als uw uitstalling de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of de
bescherming van het milieu niet schaadt. Voor de aanvraag om een ontheffing worden op grond
van de Legesverordening kosten in rekening gebracht. De Legesverordening kunt u vinden op
www.overheid.nl, bij Lokale regelingen.
Een verzoek om ontheffing kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders,
postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Uw verzoek moet zijn ondertekend en het volgende bevatten:
uw (bedrijfs)naam en adres, de datum en een duidelijke omschrijving van de situatie waarvoor u
ontheffing vraagt en daarbij aangeven waarom u niet aan de regels denkt te kunnen voldoen
(bijvoorbeeld: waar wilt u uw uitstalling plaatsen en welke afmetingen heeft deze uitstalling).
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Informatiebalie van de gemeente
Renkum.
Overtreding van de regels
Als u zich niet aan bovengenoemde regels voor uitstallingen houdt en u beschikt evenmin over
een ontheffing van de regels, dan handelt u in strijd met artikel 2:10, eerste lid, van de APV. Dit
houdt in dat u een boete kunt krijgen.
Juridische basis
De juridische basis voor de regels over uitstallingen wordt gevormd door:
- artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad
op 27 november 2013;
- de Regels gebruik openbare ruimte, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders op 17 december 2013.
Voor een rechtsgeldige omschrijving van de regels over uitstallingen dient u de APV en de Regels
gebruik openbare ruimte te raadplegen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

Informatiebalie
Bezoekadres:
Generaal Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek
Postadres:
Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
Telefoon: (026) 33 48 348
Fax: (026) 33 48 310
E-mail: info@renkum.nl
Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 13.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Na 13.30 uur en op vrijdagmiddag alléén op afspraak.
Voor de telefonische bereikbaarheid gelden dezelfde tijden.
Avondopenstelling
Maandagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

