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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De marktverordening Stichtse Vecht 2013 vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
Door middel van vaststelling van bijgaande verordening wordt de regeling ten aanzien van warenmarkten 
geharmoniseerd. De inhoud van de regelgeving ten aanzien van de markt van de voormalige gemeente 
Breukelen en Maarssen komt sterk overeen, de harmonisatie van de regelingen leverde daardoor weinig 
problemen op. Op basis van de inspraak is het begrip anciënniteit toegevoegd. Anciënniteit is van belang 
bij de toewijzing van plaatsen op de markt van de marktkooplieden die een vaste standplaats innemen. 
 
 
 
 
Bijlagen 
 

- Concept-marktverordening 
- Marktregelement  
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Op 1 januari 2013 dient  al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 

Onderstaand treft u een voorstel aan om regelgeving ten aanzien van warenmarkten te harmoniseren 
waardoor voor alle warenmarkten binnen de gemeente dezelfde regelgeving van toepassing is. 

Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie. 

Inleiding 
Voor het ordelijk verloop van de markten in de gemeente is het noodzakelijk dat er een marktverordening 
wordt vastgesteld. Op basis van deze verordening kan ons college verder invulling geven aan het beheer 
van de gemeentelijke warenmarkten.  
 
Resultaten inventarisatie/ verschillen 
De verschillen tussen de marktverordeningen van de voormalige gemeenten Breukelen en die van 
Maarssen zijn vooral van redactionele aard. De voormalige gemeente Loenen had geen 
marktverordening: de kleine markt op dinsdagochtend bij het Dorpshuis functioneert op basis van de APV.  
 
De verordening die thans voorligt geeft algemene regels voor markten in Stichtse Vecht. Besluiten over 
het instellen of opheffen van de markt zijn een bevoegdheid van ons college. Uw raad bepaalt door middel 
van het vaststellen van de marktgeldenverordening de hoogte van de markttarieven.  
 
Ten aanzien van de marktverordening zijn er twee belangrijke keuzes: 
• Een marktvergunning wordt alleen verstrekt aan een natuurlijk persoon of ook een  vergunning aan 

een rechtspersoon is mogelijk. 
• Er is wel of geen wachtlijst.  
 
Binnen beide verordeningen van de voormalige gemeenten is gekozen voor het verlenen van een 
marktvergunning aan een natuurlijk persoon, dit om te voorkomen dat franchiseorganisaties de dienst 
gaan uitmaken op de markt. Ook kenden beide verordeningen geen wachtlijst. Als er een wachtlijst wordt 
gehanteerd moet de vrijkomende marktplaats worden toegewezen aan degene die het hoogst op de 
wachtlijst staat, ongeacht de kwaliteit van de koopman. Bovendien functioneerden de wachtlijsten matig. 
Het kostte veel werk en het gaf weinig bruikbare resultaten, omdat kooplieden meestal al inmiddels op 
een andere markt stonden. In de nieuwe verordening is er voor gekozen voor een marktvergunning aan 
een natuurlijk persoon te verstrekken en geen wachtlijst.  
 
De verordening van Maarssen was iets uitgebreider dan die van Breukelen. In Maarssen was het begrip 
marktmeester opgenomen. Ook was er een regeling opgenomen voor de opvolging van een 
marktkoopman of –vrouw. Deze onderwerpen zijn in de geharmoniseerde regelgeving opgenomen 
(verordening\reglement).  
 
De vaststelling van het marktreglement is een bevoegdheid van ons college. Wij hebben dit ter 
kennisname bijgevoegd.  
 
Inspraak 
De verordening is voorgelegd aan alle kooplieden van de warenmarkten in Stichtse Vecht. Alle 
vertegenwoordigers van de kooplieden hebben mondeling gereageerd met een reactie van gelijke 
strekking. Men heeft verzocht het begrip anciënniteit in de verordening op te nemen. Anciënniteit is van 
belang voor de plaats op de markt van de vaste kooplieden. Als er bijvoorbeeld een gewilde plaats 
vrijkomt heeft de koopman met de grootste anciënniteit eerste keus. Uiteraard moet het wel mogelijk zijn. 
Een kraam waar wordt gebakken kan vanwege brandweervoorschriften niet overal worden geplaatst. In 
marktverordening Maarssen was het wel opgenomen, in de verordening van Breukelen niet. In de praktijk 
speelt werd in Breukelen altijd rekening gehouden met anciënniteit bij de toewijzing van plaatsen. 
Waarschijnlijk is anciënniteit destijds abusievelijk niet opgenomen in de verordening van Breukelen. Op 
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basis van de inspraak hebben wij anciënniteit in de bijgaande concept-verordening opgenomen. (in de 
marktverordening Artikel 1 begripsomschrijvingen onder I cursief aangegeven) 
 
Kanttekeningen 
Noodzakelijke harmonisatie in het kader van de wet ARHI. De uitgangspunten van de verordeningen van 
beide voormalige gemeenten waren gelijk, zodat zonder grote veranderingen de nieuwe regelgeving kan 
worden vastgesteld. 
 
Financiën 
De verordening kent geen financiële aspecten. De heffing van het marktgeld vindt op basis van de 
marktgeldenverordening plaats.  
 
Uitvoering 
Geen bijzonderheden 
 
 
24 oktober 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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