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Achtergrondinformatie Standplaatsvergunning 2019 Park van Luna 
 
Inleiding 
In het recreatiegebied Park van Luna is op dit moment geen horecavoorziening voor de strandgasten 
beschikbaar. Het recreatieschap Geestmerambacht wil dit jaar graag de mogelijkheid bieden om ter 
plaatse consumptiegoederen te kopen. Daarom wil het schap een standplaats verhuren aan een 
geschikte ondernemer. 
Onderstaand de belangrijkste informatie over het innemen van een standplaats met een mobiele 
voorziening in het recreatiegebied Park van Luna in 2019. Aan de geselecteerde kandidaat zal een 
standplaatsvergunning worden verstrekt met meer uitgebreide voorwaarden. 
 
Vergunningverlener 
Recreatieschap Geestmerambacht, Klaregroetweg 1, 1723 PW Noord-Scharwoude.  
Telefoon 0226 391 905. 
 
Locatie  
Strand recreatiegebied Park van Luna in de gemeente Heerhugowaard. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
 
Periode 

- 2019, vanaf vergunningverlening tot en met 31 december 2019. Met een minimum van 4 
maanden. 

- De verkoop is gericht op de dagrecreatie en mag uitsluitend plaatsvinden: 

 in de periode vanaf vergunningverlening t/m 31 september tussen 09.00 uur 
en zonsondergang. 

https://www.google.nl/search?q=recreatieschap+geestmerambacht&ie=&oe=


 buiten deze periode kan, in overleg met de vergunningverlener,  overgegaan   
worden tot verkoop van andere de recreatie gerichte consumptie goederen. 
(b.v. koek en zopie). 

 
Product 

- verkoop van consumptiegoederen zoals: ijs, fruit, poffertjes, snacks en dranken. Verkoop van 
zwak alcoholische dranken is slechts toegestaan indien vergunninghouder in het bezit is van 
een vergunning drank en horecawet van het bevoegd gezag. 

- afvalbakken, statafels, stoelen, tafels en/of parasols te plaatsen binnen een straal van 20 
meter rondom het verkooppunt. 

- inpandige sta- of zitgelegenheid is niet toegestaan. 
 
Nutsvoorzieningen 
Aansluiting op elektra, water en riolering ter plaatse is tegen vergoeding van onkosten mogelijk. 
 
Overige voorwaarden 

- Vergunninghouder dient te beschikken over alle door enig ander overheidsorgaan vereiste 
vergunning (en) of ontheffing(en). Vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het 
aanvragen en verkrijgen van door andere overheden te verstrekken vergunningen en of 
ontheffingen. 

- vergunninghouder is verplicht om – op verkoopdagen – de omgeving van de standplaats 
(binnen een straal van 25 meter) in nette en zindelijke staat te houden 

- Vergunninghouder dient tijdig het vrijkomend afval en zwerfvuil te verzamelen en voor eigen 
rekening af te voeren. 

- Aanwijzingen van bevoegde medewerkers van het recreatieschap moeten terstond worden 
opgevolgd. 

 
Kosten 

- Voor het innemen van een standplaats wordt in de periode vanaf vergunningverlening t/m 
september een nader te bepalen maandelijkse vergoeding in rekening gebracht. In de 
periode oktober t/m december wordt deze vergoeding ook nader te bepalen.De vergoeding 
dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

- Voor het gebruik van nutsvoorzieningen wordt een maandelijkse vergoeding van € 125 in 
rekening gebracht. Ook deze dient vooraf te worden betaald. Afrekening vindt plaats op basis 
van werkelijk gebruik. 
 

Procedure 
- Inlichtingen kunnen per e-mail worden ingewonnen: info@geestmerambacht.nl t.a.v. Jan van 

der Meij. 
- inschrijving vindt plaats per e-mail  info@geestmerambacht.nl tot uiterlijk 12 juni. 
- gunning vindt plaats aan de hand van bovenstaande criteria, een selectiegesprek en aan de 

hand van de meerwaarde die inschrijver voor het recreatiegebied kan bieden. 
 
 
Recreatieschap Geestmerambacht 
Noord-Scharwoude, 
27 mei 2019 
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