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Kernboodschap  Haarlem kent twee particuliere Bio voedselmarkten, te weten op de Botermarkt 

en de Kleverlaan (Stadskweektuin). Anders dan de algemene warenmarkten vallen 

deze niet onder de werking van de Marktverordening.  

Op basis van artikel 160 lid 1-h van de Gemeentewet is het college van 

burgemeester en wethouders bevoegd jaarmarkten, marktdagen in te stellen, af 

te schaffen of te veranderen.  

Door corona wetgeving mogen voedselmarkten alleen onder artikel 160 

Gemeentewet plaatsvinden. Deze particuliere voedselmarkten worden met dit 

besluit alsnog aangewezen.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie, dit naar aanleiding 

van gestelde raadsvragen op 11 maart 2021. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 23 maart 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Particuliere biologische voedselmarkten in te stellen op grond van de      

Gemeentewet artikel 160 lid 1 -h, voor de locaties/ dagen: 

* Botermarkt, elke vrijdag 

* Kleverlaan (terrein Stadskweektuin), elke eerste zaterdag van de maand 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De corona regelgeving bepaalt dat alleen markten op basis van artikel 160 de gemeentewet mogen 

plaatsvinden. Voor de ‘algemene warenmarkten’ welke door de gemeente worden georganiseerd en 

onder de Marktverordening Haarlem vallen, is dit geregeld.  

Eerder is een verbod opgelegd de biologische voedselmarkten te organiseren waardoor er ook vanuit 

de gemeenteraad vragen zijn gesteld op 11 maart 2021.  

Met dit besluit is het juridisch mogelijk om de particuliere biologische voedselmarkten aan de 

Kleverlaan (Stadskweektuin terrein) en Botermarkt, met inachtneming van de coronaregels, voort te 

zetten. 

 

2. Besluitpunten college 

Besluit:  

particuliere biologische voedselmarkten in te stellen op grond van de Gemeentewet artikel 160 

lid 1 -h, op de volgende locaties/ dagen: 

• Botermarkt, elke vrijdag 

• Kleverlaan (terrein Stadskweektuin), elke eerste zaterdag van de maand 

 

3. Beoogd resultaat 

Door corona wetgeving mogen voedselmarkten alleen onder artikel 160 Gemeentewet 

plaatsvinden Dit besluit maakt deze biologische voedselmarkten op grond van dit artikel 

mogelijk. 

 

4. Argumenten 

Dit besluit is de beste manier om het beoogd resultaat te bereiken. 

Het is mogelijk om de voedselmarkten met inachtneming van de coronamaatregelen doorgang te 

laten vinden. 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 

Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. 

 

7. Bijlagen 

Niet van toepassing 


