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Bloemeranarkt/Bloemenevent 

Geachte leden, 

In deze brief leest u de conclusie met betrekking tot de motie 'Verdien het met 
bloemen' en een antwoord op de vragen die gesteld zijn bij de behandeling van de 
marktverordening. 

In de motie is verzocht om instelling van een bloemenmarkt op donderdag of 
zaterdag te onderzoeken en hiervoor een economische onderbouwing te leveren. 
Er is gevraagd om een karakteristieke locatie voor een eigen plaats van de 
bloemenmarkt. De motie vraagt ook om de opbrengst voor de gemeente in te zetten 
voor meer bloemen en groen in de gehele stad. Naar aanleiding van de motie is een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan: 'Haarlem Bloeit'. U treft dit in de bijlage aan. 

Bij de behandeling van de Marktverordening Haarlem 2014 in de commissie 
Ontwikkeling van 22 mei 2014 heb ik u toegezegd het digipanel-onderzoek 'Is 
Haarlem klaar voor een bloemen- en plantenmarkt?" te sturen. Het onderzoek is 
recent afgerond, ook dit treft u in de bijlage aan. 

Locatieonderzoek 
Het haalbaarheidsonderzoek gaat uit van de Grote Markt als beste locatie voor de 
bloemenmarkt/het bloemenevent. De Grote Markt voldoet volgens dit onderzoek 
nagenoeg aan alle wensen van bewoners, ondememers, consumenten, toeristen en 
marktondememers. De locatie is zeer aantrekkelijk voor allerlei publiek. Het grote 
aantal potentiële klanten maakt de locatie aantrekkelijk voor markt-ondememers. 
Bij de locatie Grote Markt wordt de zaterdag uitgesloten vanwege de weekmarkt. 
De donderdag is niet geschikt, juist op de dagen woensdag, vrijdag en zondag zijn 
veel consumenten vrij. Deze dagen zijn aantrekkelijk voor ondememers. De zondag 
komt als meest geschikt naar voren, ook in verband met de zondagopening van 
winkels. De bloemenmarkt is een evenement tijdens de zomermaanden. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
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Deze kan evenals andere evenementen een bijdrage leveren aan de 
aantrekkelijkheid van de Haarlemse binnenstad. Afstemming met andere 
evenementen op de Grote Markt is nodig. Gelet op het huidige aantal evenementen 
op de Grote Markt is de vraag of een Bloemenmarkt/event hier wel een plek kan 
krijgen. De Botermarkt zou een alternatief kunnen zijn. Er zijn echter geen 
particuliere organisaties bekend die een bloemenmarkt/event willen organiseren. In 
het haalbaarheidsonderzoek is een onderbouwing opgenomen die aangeeft dat een 
particuliere organisatie in het eerste jaar een winst zou kunnen behalen van circa 
€ 9.500. De leges zijn kostendekkend; we houden geen geld over om tegemoet te 
komen aan het verzoek in uw motie om de opbrengsten in te zetten voor meer 
bloemen en groen in de stad. 

Het digipanelonderzoek geeft aan dat vier op de tien Haarlemse inwoners kiest voor 
een bloemenmarkt op de Botermarkt of op de Grote Markt. 

De heer Spijkerman, mevrouw Schopman en de heer van Haga hebben op 22 mei j l . 
vragen gesteld met betrekking tot het marktbeleid in het algemeen, ruimte voor 
nieuwe markten en buurtinitiatieven. Ook is gevraagd naar de mogelijkheden van 
het Stationsplein voor het faciliteren van markten. 

Marktbeleid en ruimte voor nieuwe initiatieven 
Op grond van artikel 160, eerste lid, aanhef en onderdeel h, van de Gemeentewet 
kunnen burgemeester en wethouders jaarmarkten of gewone marktdagen instellen 
afschaffen of veranderen. De Marktverordening Haarlem 2014 is van toepassing op 
dergelijke van gemeentewege ingestelde markten, voor zover het warenmarkten zijn 
en deze met enige regelmaat plaatsvinden. Op dit moment worden de volgende 
markten in Haarlem georganiseerd: Floresstraat, Grote Markt, Botermarkt, 
Zomerkade, Califomiëplein. 
Vanuit de gemeente is er geen aanleiding nieuwe warenmarkten in te stellen. De 
huidige warenmarkten voorzien meer dan voldoende in de behoefte van de 
consument. Wel is er vraag of draagvlak voor aanvulling en vemieuwing met 
specifieke themamarktenyevenementen. Deze initiatieven vallen buiten de 
reikwijdte van de Marktverordening. De (particuliere) wijkinitiatieven worden door 
de gemeente gefaciliteerd in het kader van het evenementenbeleid en vallen niet 
onder het marktbeleid. Een voorbeeld daarvan is de Foodmarket: Kanen bij de kerk 
(bij de Jopenkerk) die met de buurt is afgestemd. Ook de Kerstmarkt en de 
Luilakmarkt zijn evenementen. Themamarkten, zoals de boekenmarkt op de Dreef, 
zijn weer wel markten. Het onderscheid tussen markten en evenementen is niet 
altijd duidelijk en is nu onderwerp van discussie bij de actualisering van het 
evenementenbeleid. 

Onderzoek naar het Stationsplein 
Zoals gemeld in de commissiebijeenkomst van 22 mei 2014 is het Stationsplein niet 
geschikt voor een bloemenmarkt. Andere kleinere evenementen kunnen echter wel 
plaats vinden op het Stationsplein. Er is op deze locatie al een aantal evenementen 
gehouden, ook zijn er al weer aanvragen voor nieuwe evenementen. 



Tot slot 
Binnenkort ga ik in uw commissie nader in op de positie van de warenmarkten op 
de Grote Markt. De recente verplaatsing van de zaterdagmarkt naar de Raaks als 
gevolg van Serious Request wordt nu geëvalueerd. Ook de taakstelling om te 
bezuinigen op de markten (de maandagmarkt op de Grote Markt) heeft nu mijn 
prioriteit. Een marktverordening voor particulieren staat dit jaar gepland. 
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Met vriendelijkg^gmet, 

s. Joyce Langenacker 


