
 

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE MARKTVERORDENING GRONINGEN 2010 

 

21 december 2016 

NR.6e.     

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

(6037700); 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen.              

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

 

Gelet op artikel 149 Gemeentewet,  

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

vast te stellen de volgende wijzigingen van de Marktverordening Groningen 2010 

 

 

Artikel I Wijziging Marktverordening Groningen 2010 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening en de daarop 

berustende nadere regels wordt verstaan 

onder: 

- markt: de warenmarkt die 

plaatsvindt op de, bij of krachtens 

artikel 2 van het marktreglement 

vastgestelde dagen, tijden en 

plaatsen; 

- marktterrein: de openbare ruimte, 

die bij of krachtens artikel 2 van het 

marktreglement is aangewezen voor 

het houden van een warenmarkt 

- standplaats: de ruimte die voor de 

duur van de markt is aangewezen 

voor het uitoefenen van de 

markthandel; 

- vaste standplaats: de standplaats 

die voor onbepaalde tijd aan de 

vergunninghouder ter beschikking is 

gesteld; 

- dagplaats: de standplaats die per 

marktdag ter beschikking wordt 

gesteld, omdat deze niet als vaste 

standplaats is toegewezen dan wel 

ingenomen; 

- standwerken: de activiteit waarbij de 

vergunninghouder publiek om zich 

heen verzamelt en dat publiek door 

 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze verordening en de daarop 

berustende nadere regels wordt verstaan 

onder: 

- markt: de warenmarkt die 

plaatsvindt op de, bij of krachtens 

artikel 2 van het marktreglement 

vastgestelde dagen, tijden en 

plaatsen; 

- marktterrein: de openbare ruimte, 

die bij of krachtens artikel 2 van het 

marktreglement is aangewezen 

voor het houden van een 

warenmarkt 

- standplaats: de ruimte die voor de 

duur van de markt is aangewezen 

voor het uitoefenen van de 

markthandel; 

- vaste standplaats: de standplaats 

die voor onbepaalde tijd aan de 

vergunninghouder ter beschikking 

is gesteld; 

- tijdelijke standplaats: de standplaats 

die voor bepaalde tijd aan de 

vergunninghouder ter beschikking 

is gesteld; 

- dagplaats: de standplaats die per 

marktdag ter beschikking wordt 

gesteld, omdat deze niet als vaste 



een aansprekende uiteenzetting 

probeert over te halen tot de 

aankoop van een artikel; 

- standwerkerplaats: de standplaats 

die per marktdag ter beschikking 

wordt gesteld om te standwerken; 

- seizoensplaats: de standplaats die 

voor een onbepaalde termijn aan 

een vergunninghouder voor een of 

meer seizoenen ter beschikking 

wordt gesteld; 

- vergunninghouder: degene aan wie 

door of namens het college 

vergunning is verleend voor het 

innemen van een standplaats of een 

standwerkerplaats; 

- zondagsmarkt: een markt waarvoor 

door of namens het college 

vrijstelling respectievelijk ontheffing 

is verleend op grond van artikel 4 

respectievelijk artikel 6 van de 

Verordening winkeltijden 

Groningen; 

- anciënniteitlijst: de lijst van 

vergunninghouders van een vaste 

standplaats in volgorde van datum 

van verlenen van de vergunning; 

- branche-indeling: de indeling in 

artikelengroepen en het aantal 

vergunninghouders per 

artikelgroep; 

- vaste vervanger: degene aan wie 

door of namens het college is 

toegestaan om de 

vergunninghouder voortduring bij te 

staan of te vervangen. 

standplaats is toegewezen dan wel 

ingenomen; 

- standwerken: de activiteit waarbij 

de vergunninghouder publiek om 

zich heen verzamelt en dat publiek 

door een aansprekende 

uiteenzetting probeert over te halen 

tot de aankoop van een artikel; 

- standwerkerplaats: de standplaats 

die per marktdag ter beschikking 

wordt gesteld om te standwerken; 

- seizoensplaats: de standplaats die 

voor een onbepaalde termijn aan 

een vergunninghouder voor een of 

meer seizoenen ter beschikking 

wordt gesteld; 

- vergunninghouder: degene aan wie 

door of namens het college 

vergunning is verleend voor het 

innemen van een standplaats of een 

standwerkerplaats; 

- zondagsmarkt: een markt waarvoor 

door of namens het college 

vrijstelling respectievelijk ontheffing 

is verleend op grond van artikel 4 

respectievelijk artikel 6 van de 

Verordening winkeltijden 

Groningen; 

- anciënniteitlijst: de lijst van 

vergunninghouders van een vaste 

standplaats in volgorde van datum 

van verlenen van de vergunning; 

- branche-indeling: de indeling in 

artikelengroepen en het aantal 

vergunninghouders per 

artikelgroep; 

- vaste vervanger: degene aan wie 

door of namens het college is 

toegestaan om de 

vergunninghouder voortduring bij 

te staan of te vervangen. 

Artikel 4 Standplaatsvergunning 

1. Het is verboden een standplaats op 

een markt in te nemen zonder 

vergunning van het college. 

2. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) 

is op dit artikel van toepassing. 

Artikel 4. Standplaatsvergunning 

Het is verboden een standplaats op een 

markt in te nemen zonder vergunning van 

het college. 

Artikel 5 Intrekking vaste 

standplaatsvergunning 

1. Het college trekt een vaste 

standplaatsvergunning in: 

- Op schriftelijk verzoek van de 

vergunninghouder; 

- Bij overlijden van de 

vergunninghouder, tenzij met 

inachtneming van het bepaalde in 

Artikel 5 Intrekking vaste of tijdelijke 

standplaatsvergunning 

1. Het college trekt een vaste of 

tijdelijke standplaatsvergunning in:  

- Op schriftelijk verzoek van de 

vergunninghouder; 

- Bij overlijden van de 

vergunninghouder, tenzij met 

inachtneming van het bepaalde in 



artikel 9 van het Marktreglement de 

vergunning wordt overgeschreven. 

2. Indien degene op wie een 

vergunning ingevolge het vorige lid 

sub b wordt overgeschreven, al ene 

vergunning heeft voor een andere 

vaste standplaats op dezelfde markt, 

wordt laatstgenoemde vergunning 

ingetrokken.  

3. Het college kan een vaste 

standplaatsvergunning intrekken 

indien ter verkrijging daarvan 

onjuiste of onvolledige gegevens 

zijn verstrekt. 

 

 

artikel 9 van het Marktreglement de 

vaste vergunning wordt 

overgeschreven. 

2. Indien degene op wie een 

vergunning ingevolge het vorige lid 

sub b wordt overgeschreven, al een 

vergunning heeft voor een andere 

vaste standplaats op dezelfde 

markt, wordt laatstgenoemde 

vergunning ingetrokken. 

3. Het college kan een vaste of 

tijdelijke standplaatsvergunning 

intrekken indien ter verkrijging 

daarvan onjuiste of onvolledige 

gegevens zijn verstrekt. 

 

 

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste 

standplaatsvergunning 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan 

het college een vergunning voor een vaste 

standplaats, al dan niet voorwaardelijk, 

intrekken dan wel telkens voor ten hoogste 

vier achtereenvolgende marktdagen 

schorsen, indien de vergunninghouder of 

een persoon die hem bijstaat: 

- Het bepaalde bij of krachtens deze 

verordening of de voorschriften van 

de vergunning overtreedt; 

- Zich schuldig maakt aan wangedrag 

of bedrog; 

- Niet of niet tijdig het verschuldigde 

marktgeld voldoet, dat wordt 

geheven op grond van artikel 229 

van de Gemeentewet; 

- De marktmeester belemmert in het 

uitoefenen van zijn functie danwel 

de door of namens het college 

gegeven aanwijzingen niet opvolgt. 

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste of 

tijdelijke standplaatsvergunning 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kan 

het college een vergunning voor een vaste 

of tijdelijke standplaats, al dan niet 

voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens 

voor ten hoogste vier achtereenvolgende 

marktdagen schorsen, indien de 

vergunninghouder of een persoon die hem 

bijstaat: 

- Het bepaalde bij of krachtens deze 

verordening of de voorschriften van 

de vergunning overtreedt; 

- Zich schuldig maakt aan wangedrag 

of bedrog; 

- Niet of niet tijdig het verschuldigde 

marktgeld voldoet, dat wordt 

geheven op grond van artikel 229 

van de Gemeentewet; 

- De marktmeester belemmert in het 

uitoefenen van zijn functie danwel 

de door of namens het college 

gegeven aanwijzingen niet opvolgt 

 

Artikel II  Wijziging toelichting Marktverordening Groningen 2010 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 5 Intrekking vaste 

standplaatsvergunning 

Tegen overtredingen van de in deze 

verordening opgenomen bepalingen, 

evenals tegen handelingen die de orde op 

de markt op enigerlei wijze kunnen 

verstoren, heeft een administratieve 

afhandeling de voorkeur. Maar er kunnen 

zich situaties voordien die daarnaast om 

een strafrechtelijke afdoening  

Artikel 5 Intrekking vaste of tijdelijke 

standplaatsvergunning 

Tegen overtredingen van de in deze 

verordening opgenomen bepalingen, 

evenals tegen handelingen die de orde op 

de markt op enigerlei wijze kunnen 

verstoren, heeft een administratieve 

afhandeling de voorkeur. Maar er kunnen 

zich situaties voordien die daarnaast om 

een strafrechtelijke afdoening 

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste 

standplaatsvergunning 

Artikel 7 Intrekking en schorsing vaste of 

tijdelijke standplaatsvergunning 



In artikel 7 worden de gronden genoemd 

waarop een vergunning voor een vaste 

standplaats kan worden ingetrokken of 

geschorst. Het artikel heeft een facultatief 

karakter. Het hangt van de omstandigheden 

af of tot intrekking of schorsing wordt 

overgegaan. 

In artikel 7 worden de gronden genoemd 

waarop een vergunning voor een vaste of 

tijdelijke standplaats kan worden 

ingetrokken of geschorst. Het artikel heeft 

een facultatief karakter. Het hangt van de 

omstandigheden af of tot intrekking of 

schorsing wordt overgegaan. 

 

 

Artikel III Inwerkingtreding 
 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

 

 

Toelichting  
 

Met deze wijziging wordt het begrip “tijdelijke standplaats” toegevoegd aan de 

Marktverordening Groningen 2010. Hiermee wordt beoogd om in geval er sprake is van een 

dwingende reden van algemeen belang tijdelijk een vergunning te verstrekken aan de 

marktondernemers. Aanleiding voor deze wijziging zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in de 

binnenstad van de gemeente Groningen en de ontwikkeling van het Masterplan 

warenmarkt. Om die reden is het wenselijk om tijdelijk marktstandplaatsen te verhuren.   

Daarnaast wordt de Lex Silencio Positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig 

beslissen)  voor de warenmarkt afgeschaft. Door de Lex Silencio Positivo niet van toepassing 

te verklaren wordt  voorkomen dat  een marktstandplaatsvergunning verleend wordt 

doordat niet tijdig beslist wordt op een aanvraag en hierdoor mogelijk een vergunning 

verleend wordt  aan een ondernemer die niet voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 december 2016.   

 

 

De voorzitter,   De griffier, 

 

 

 

Peter den Oudsten  Toon Dashorst 

  

 

 


