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Artikel 38 vragen inzake markten

In uw brief van 24 februari 2015 geeft u aan dat er vanuit de gemeente geen aanleiding is om een 
nieuwe warenmarkten in te stellen. 
U merkt in uw brief ook op dat er geen particuliere organisaties bekend zijn die een bloemenmarkt/
event willen organiseren. 
U laat in uw brief in het midden wie de bloemenmarkt zou moeten organiseren. 
• Is de gemeente de aangewezen organisator voor de bloemenmarkt? 

• Zo ja: welke stappen gaat de gemeente zetten om de bloemenmarkt zsm te 
organiseren? 

• Zo nee: wat gaat de gemeente doen om burgers en ondernemers op de mogelijkheid 
voor het organiseren van een particuliere (bloemen)markt te wijzen? 

In uw brief van 24 februari j.l. geeft u aan dat de marktverordening 2014 toeziet op van 
gemeentewegen georganiseerde markten. 
Kennelijk schept de marktverordening 2014 dus geen mogelijkheden voor particuliere markten. 
Echter, ook nu worden er al particuliere markten in Haarlem georganiseerd (bijvoorbeeld de 
biologische markt op de botermarkt en de boekenmarkt op de Dreef). 
• Op basis van welke verordening en/of beleidsregels zijn de vergunningen aan deze particuliere 

markten verleend?  

De marktverordening 2014 ziet toe op van gemeentewege georganiseerde markten en 
snuffelmarkten. Tijdens de Raadsvergadering van12 februari j.l.  is de APV op enkele punten 
aangepast. Een van die aanpassingen betreft de aanpassing van de titel van afdeling 5 van 
hoofdstuk 5 die handelde over Snuffelmarkten. Dit is gewijzigd in: Particuliere markten. Met deze 
wijziging van de APV is de marktverordening achterhaald want hierin wordt nog steeds gesproken 
over snuffelmarkten.  
• Wanneer wordt de marktverordening 2014 op dit punt geactualiseerd?
• Bent u voornemens om ook andere onderdelen van de marktverordening die niet (meer) stroken 

met overige regelgeving aan te passen? 
• Zo ja: welke onderdelen lenen zich voor aanpassingen?  
• Kunt u aangeven in welke mate de overige beleidskaders (bijv. legesverordening, 

inrichtingsplan ) m.b.t. markten niet (meer) stroken met de APV of met elkaar? 

U geeft in uw brief van 24 februari ook aan dat een marktverordening voor particulieren voor dit 
jaar gepland staat. 
• Waarom is het nodig om voor particuliere markten een separate verordening op te stellen? 
• Kunt u aangeven wanneer in dit jaar de separate verordening voor particuliere markten of een 

aanpassing van de marktverordening 2014 op het onderdeel ‘particuliere markten’ gereed zal 
zijn?

Het jaar 2015 is immers net begonnen en de motie ‘verdien het met bloemen’ stamt uit 2012.

In artikel 5:23 van de (gewijzigde) APV is gesteld dat de burgemeester plaatsen kan aanwijzen 
waar particuliere markten kunnen worden gehouden. 
Uit dit artikel blijkt niet dat deze plaatsen dezelfde (moeten) zijn als die in de marktverordening  
2014 zijn genoemd. 



• Welke locaties zijn door de burgemeester aangewezen als plaatsen waar particuliere markten 
gehouden kunnen worden?

• Indien er (nog) geen overzicht van locaties is, kunt u dan verklaren op basis van welke 
verordeningen en/of beleidsregels de locaties van particuliere markten die nu al in Haarlem 
plaatsvinden, zijn bepaald?  

In het legesoverzicht dat hoort bij de Legesverordening 2014 wordt de ’themamarkt’ genoemd en 
hierbij wordt verwezen naar ‘een vergunning voor een particuliere markt als bedoeld in artikel 5:23, 
eerste lid van de APV.
• Kunt u bevestigen dat een ‘themamarkt’ hetzelfde is als een ‘particuliere markt’?
• Zo niet, kunt u dan het verschil aangeven?

U geeft in uw brief van 24 februari aan dat de scheidslijn tussen ‘evenement’ en ‘markt’ niet altijd 
duidelijk is. 
Uit de Legesverordening blijkt dat de verschillen tussen leges voor evenementen en markten 
bijzonder groot zijn: voor een evenement kunnen de leges oplopen tot 4000 euro terwijl de leges 
voor een markt (themamarkt of snuffelmarkt) slechts een paar honderd euro zijn. 
• Kunt u aangeven hoe de verschillen tussen markten en evenementen in het (nieuwe) 

evenementenbeleid en het marktenbeleid inzichtelijk worden gemaakt?

In het inrichtingsplan zijn 7 markten genoemd. In de praktijk zijn er echter meer markten, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de wekelijkse biologische markt op de Botermarkt. 
• Waarom zijn in het inrichtingsplan slechts de 7 markten genoemd en niet alle Haarlemse 

markten? 
• Kunt u een overzicht geven van alle markten (gemeentelijk en particulier) die in Haarlem 

gehouden worden?

In 2011 is een particuliere algemene warenmarkt georganiseerd op het Prinses Beatrixplein. In het 
collegebesluit is deze vergunning o.b.v. art. 152 van de APV gegund. Dat artikel handelde echter 
niet over algemene warenmarkten maar over snuffelmarkten. De APV omschreef duidelijk wat een 
snuffelmarkt is en de markt op het Beatrixplein voldeed niet aan de definitie snuffelmarkt. 
• Klopt het dat deze vergunning op onjuiste gronden is verleend? 
• Kunt u bevestigen dat in de geldende regelgeving rond markten onvoldoende duidelijk is 

gedefinieerd welke markten in Haarlem georganiseerd kunnen worden en dat onvoldoende 
inzichtelijk is onder welke regelgevingen deze markten vallen?       

In het inrichtingsplan markten is bepaald dat de 7 Haarlemse markten onderworpen zijn aan het 
anciënniteitbeginsel. Opmerkelijk is dat in uw beantwoording van technische vragen inzake de 
marktverordening 2014 het volgende is gesteld: “Het wachtlijststelsel gebruiken wij niet in Haarlem, 
wij hanteren een selectieprocedure.” Deze stelling wordt ondersteund door de wijze waarop op de 
website van de gemeente de ondernemers worden geïnformeerd over de toelatingsprocedure voor 
de gemeentelijke weekmarkten: ”De gemeente adverteert in vakbladen zoals De Koopman en 
Markt en Handel wanneer op een markt een standplaats vrijkomt. Komen er meerdere aanvragen 
van 1 branche voor dezelfde marktplaats, dan start de gemeente een sollicitatieprocedure.”
• Kunt u bevestigen dat de uitvoeringspraktijk strijdig is met hetgeen in het beleid is bepaald, 

namelijk dat in Haarlem de selectieprocedure wordt gehanteerd terwijl in het inrichtingsplan 
markten het anciënniteitbeginsel wordt voorgeschreven? 

• Zo ja: kunt u aangeven welke maatregelen u gaat treffen om deze strijdigheid op te heffen? 



De gemeente adverteert in vakbladen wanneer op de gemeentelijke markt een standplaats 
vrijkomt. Niet alle ambulante handelaren zijn aangesloten bij brancheorganisaties en zij hebben 
daarom geen toegang tot de genoemde vakbladen. 
• Op basis van welke beleidsregels vindt de openstelling en publicatie van standplaatsvacatures 

plaats? 
• Worden marktvacatures ook op de gemeentelijke website vermeld?  

• Zo ja, waar zijn deze te vinden? 
• Zo nee, waarom niet?


