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Voorgesteld raadsbesluit

Het college besluit
1. de raad voor te stellen:
I.
de Marktverordening Groningen 2021 en de Verordening marktgelden 2021 vast te stellen;
II.
de Marktverordening Groningen 2021 en de Verordening marktgelden 2021 bekend te
maken via Overheid.nl en in werking te laten treden op 1 januari 2021;
2.
het raadsvoorstel vast te stellen;

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Groningen een feit. Met de komst van Haren en Ten Boer zijn er
twee mooie markten bijgekomen. De gemeente Groningen heeft twee jaar de tijd gekregen om regelgeving en beleid te
harmoniseren. De onderlinge verschillen waren niet groot. Er is gekozen de marktverordening van de gemeente
Groningen als uitgangspunt te gebruiken. Met het vaststellen van de ‘Marktverordening Groningen 2021’ is er een
eenduidige verordening voor alle markten. In de ‘Marktverordening Groningen 2021’ zijn ook de wijzigingen met
betrekking tot schaarse vergunningen (nieuwe Europese wetgeving) opgenomen.
Tot op heden werden er voor de markten in Haren, Ten Boer en Groningen verschillende tarieven gehanteerd. Er is
gekozen om de systematiek van Groningen voor de gehele gemeente leidend te maken. Deze nieuwe systematiek staat
beschreven in de ‘Verordening marktgelden 2021’.
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Aanleiding en doel

De aanleiding voor de nieuwe marktverordening 2021 en de Verordening marktgelden 2021 is de samenvoeging van de
gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen tot één gemeente Groningen. Voor de marktverordening 2021 is de nieuwe
wetgeving inzake schaarse vergunningen een andere reden tot wijziging.
Kader

Op grond van art. 149 Gemeentewet is de raad bevoegd om een verordening te maken.
Argumenten en afwegingen

Marktverordening Groningen 2021
De Marktverordening van Groningen en Haren zijn nagenoeg gelijk. De Marktverordening van Ten Boer is meer
gedetailleerd omdat er geen Marktreglement is. Er is gekozen de marktverordening van de gemeente Groningen als
uitgangspunt te gebruiken.
Een andere verandering ten opzichte van de ‘Marktverordening Groningen 2010’ zijn de gevolgen van de regelgeving
voor schaarse vergunningen. In 2016 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestaan erkend
van een nationale rechtsnorm die gevolgen heeft voor de besluitvorming over schaarse vergunningen. Het
gelijkheidsbeginsel betekent volgens deze uitspraak voor de verdeling van schaarse vergunningen dat het
gemeentebestuur aan (potentiele) gegadigden gelijke kansen moet bieden om in aanmerking te komen voor deze
vergunningen.
Een vergunning voor een standplaats op de warenmarkt is een schaarse vergunning. Om die reden kan een
marktvergunning alleen voor bepaalde tijd verstrekt worden. Iedere gemeente heeft de vrijheid om de lengte en de vorm
van de vergunningen te bepalen. In overleg met de CVAH is afgesproken dat voor Groningen een vergunning voor de
duur van 15 jaar redelijk is. Zo hebben ondernemers voldoende tijd om hun investering terug te verdienen en geeft het
ondernemers voldoende continuïteit in de bedrijfsvoering.
Verordening marktgelden 2021
Tot op heden werden er voor de markten in Haren, Ten Boer en Groningen verschillende tarieven gehanteerd. De
tarieven voor de markten in Groningen en Haren zijn vergelijkbaar. De tarieven voor de markt in Ten Boer liggen
aanzienlijk lager. We stellen voor de tarieven voor Groningen inclusief een aanpassing leidend te laten zijn.
In het nieuwe tarievenstelsel wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën met uitsplitsing tussen dag- en
deelmarkten. Een dagmarkt is een markt die langer dan 5 uur open is, een deelmarkt is een markt korter dan 5 uur open.
Het nieuwe stelsel is als volgt: de markt binnen diepenring (A), de markt binnen een straal van 7 km van het centrum
van de stad Groningen (B) en de markt buiten een straal van 7 km (C) van het centrum van de stad Groningen. Een
deelmarkt in categorie B (de markten in Beijum en het Overwinningsplein) betaalt 2/3 van het totaal en een deelmarkt in
categorie C (de markt in Ten Boer) betaalt 1/3 van het totaal.
We vinden het redelijk dat een deelmarkt op een minder aantrekkelijk locatie niet het volledige bedrag hoeft te betalen.
Bijkomend voordeel is, dat de tarieven voor markt in Ten Boer (de markt is een deelmarkt) nagenoeg hetzelfde blijft. De
tarieven liggen per strekkende meter op één lijn met vergelijkbare markten in de omgeving (Scheemda en Hoogezand).
Maatschappelijk draagvlak en participatie

In het proces staat samenwerking met de CVAH en de marktondernemers centraal. Regelmatig vindt er via verschillende
overlegstructuren afstemming plaats. In het overleg is door de vertegenwoordiging van de marktondernemers
aangegeven dat het systeem met schaarse vergunningen met de duur van 15 jaar een redelijk termijn is. Daarnaast werd
er aangegeven dat het een mooie controle en stimulans voor het behoud van de kwaliteit kan zijn. Met de ondernemers
van de voormalig gemeente Haren en Ten Boer is gesproken. Daarnaast hebben alle overige betrokken ondernemers een
brief ontvangen. Desgewenst konden de ondernemers op afspraak een extra toelichting krijgen.
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Financiële consequenties

De financiele consequenties voor de marktondernemers zijn minimaal. Door de nieuwe structuur zijn de tarieven voor de
marktondernemers (behoudens de jaarlijkse indexatie) nagenoeg hetzelfde.
Overige consequenties

n.v.t
Vervolg

Na vaststelling door de raad is de nieuwe Marktverordening Groningen 2021 en de Verordening marktgelden 2021 van
toepassing voor de gemeente Groningen.
Lange Termijn Agenda

Q4 2020

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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