
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening Roosendaal en de 
algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Inrichtingsplan voor de biologische markt in het centrum

Dit inrichtingsplan bevat de volgende paragrafen:
1. Algemene bepalingen
2. Branchelijst 
3. Bepalingen over vergunningen
4. Vaste plaatsen
5. Straf- en slotbepalingen

Het onderhavige inrichtingsplan is van tijdelijke aard. Na afronding van de werkzaamheden in 
verband met de herinrichting van de Nieuwe Markt zal een definitief inrichtingsplan vastgesteld 
worden.

Het inrichtingsplan is gedurende de markttijd op het marktterrein of in de nabije omgeving van het 
marktterrein aanwezig en in te zien.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Markttijd
De biologische markt in het centrum van Roosendaal vindt plaats op elke donderdag. Het college kan 
bepalen dat de markt tijdelijk plaats zal vinden op een andere dag, tijd of plaats, op grond van 
dringende redenen of het samenvallen met een dag zoals genoemd in de Winkeltijdenwet, artikel 2, 
eerste lid, onder b. De biologische markt start om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 

Artikel 2 Kaart
De locatie van deze biologische markt is de Nieuwe Markt, het Roselaarplein, de dokter Braberstraat,  
de Markt en de Bloemenmarkt te Roosendaal.
Zie bijlage voor de kaart van de biologische markt. 

Artikel 3. Inrichting van de markt
1. Het college bepaalt ten aanzien van de biologische markt:
a. de afmeting van de standplaatseenheden op 4 x 4,25 meter;
b. de opstelling en de indeling van de markt overeenkomstig de bij dit inrichtingsplan behorende en 
als zodanig gewaarmerkte tekening en mandateert de uitvoering hiervan aan de marktmeester;
c. per vergunninghouder kunnen maximaal 5 eenheden worden toegewezen;
f. het aantal standplaatseenheden op 17.
g.dat tijdens de werking van onderhavig inrichtingsplan er geen rechten kunnen worden ontleend aan 
de in de vergunning opgenomen standplaats.

Artikel 4. Parkeren
1. Het is vergunninghouders van de biologische markt, zoals bedoeld in de artikel 1 en 2, niet 
toegestaan hun vervoersmiddel achter de kraam te parkeren. 
2. In het kader van de veiligheid kan ter beoordeling van de marktmeester afgeweken worden van het 
eerste lid. 



3. Het college kan een ontheffing verlenen op het verbod zoals gesteld in lid 1, op grond waarvan het 
de vergunninghouder is toegestaan het vervoermiddel achter de kraam te parkeren, namelijk op advies 
van een door de gemeente aangewezen arts, waaruit blijkt dat de vergunninghouder voor de 
uitoefening van de werkzaamheden genoodzaakt is het vervoermiddel achter de kraam te parkeren. 

Paragraaf 2. Branchelijst

Voor deze biologische markt geldt een branchering. Op de markt zijn alleen die branches aanwezig 
die in onderstaande lijst staan opgenomen. De reden voor de branchering is dat het college de 
kwaliteit van de markt wil waarborgen.

Tabel 1 Branchelijst biologische markt centrum Roosendaal

Artikel 5. Branche-indeling
Voor de biologische markt geldt de volgende branche-indeling:

Indeling Productgroep huidig aantal 
vergunning 
houders

maximaal aantal 
vergunning 
houders

Hoofdbranche AGF   

Branche Aardappelen, Groente en Fruit 1 1

 Kaas en Zuivelproducten incl. Eieren 1 1

 Brood en Koekproducten 1 1

 Vlees en Vleesverwante producten 1 1

 Ander product of assortiment van waren en 
goederen nog niet aangeboden op de biologische 
markt, mits de producten hoofdzakelijk voldoen 
aan het EKO-keurmerk en/of het europees 
Bio-keurmerk en/of de SKAL-licentie

0 4

 Duurzame producten. (1 maal per 4 weken) 0 2

 Streek en seizoensgebonden producten (i maal per 
4 weken)

0 2

Artikel 6. Branchering
1. 1 maal per 4 weken is laatste donderdag van de maand.
2. Op de markt mogen hoofdzakelijk produkten worden verkocht die voldoen aan het EKO-keurmerk 
en/of het europees Bio-keurmerk, en/of het SKAL-licentie. 

Paragraaf 3. Bepalingen over vergunningen

Algemene bepalingen

Artikel 7. Inhoud vaste standplaatsvergunning
1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:
a. de naam en voornamen, de geboortedatum en –plaats, het adres en de woonplaats van de 
vergunninghouder;
d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de 
vergunninghouder behoort;
e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend;
f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval
en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;



g. welke eenheid elektriciteit al dan niet afgenomen wordt van de gemeente;
2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 8. Nadere bepaling vergunningen
1. Indien de vergunninghouder bakt of frituurt in olie, is het gebruik van een bakwagen verplicht.
2. Bij de vaststelling van het definitief inrichtingsplan na afronding van de werkzaamheden in verband 
met de herinrichting van de Nieuwe Markt wordt bepaald dat elke vergunninghouder tijdens de markt 
zelf zijn afval, afvalwater en smeltwater, verpakkingsmaterialen en dergelijke dient in te zamelen en 
na afloop van de markt zelf dient af te voeren.
3. Elke vergunninghouder dient zich te houden aan het brandpreventieplan en calamiteitenplan, zoals 
vastgesteld door het college.
4. Een vergunninghouder die handel drijft in artikel van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien 
dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt dient maatregelen te treffen om dit 
te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring aan de marktmeester te worden 
voorgelegd.

Artikel 9. Inschrijving op de gegadigdenlijst
 Het college schrijft de aanvrager van een vaste standplaatsvergunning op zijn verzoek in op de 
gegadigdenlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 4, lid 7 van de Marktverordening gestelde 
vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

Paragraaf 4. Vaste plaatsen

Artikel 10. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen 
Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking 
komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:
a. de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen 
heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van inschrijving op de 
gegadigdenlijst;
b. degene die zich op de gegadigdenlijst heeft laten inschrijven en die geselecteerd wordt op basis van 
de criteria zoals omschreven in artikel 7 van de Marktverordening.
c. Indien door plaatsverbetering als bedoeld onder sub a een volgende standplaats beschikbaar komt, 
wordt met betrekking tot die volgende standplaats opnieuw de procedure van toewijzing gestart. Als 
na laatstbedoelde procedure opnieuw een standplaats beschikbaar komt, wordt deze direct beschikbaar 
gesteld aan een gegadigde op de gegadigdenlijst, als bedoeld onder sub b, volgens de procedure zoals 
beschreven in artikel 7 van de Marktverordening.

Paragraaf 5. Sancties

Artikel 11. Sancties
1. Het college beoordeelt of een vergunninghouder voldoet aan de bepalingen in dit inrichtingsplan.
2. Indien een vergunninghouder niet voldoet aan de bepalingen uit dit inrichtingsplan kan het college 
bestuursrechtelijke sancties, als bedoeld in artikel 20 van de Marktverordening, opleggen. 
3. Het opleggen van strafrechtelijke sancties, als bedoeld in artikel 22 van de Marktverordening, is 
voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter.

Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit inrichtingsplan treedt in werking op de dag waarop de Marktverordening gemeente Roosendaal, 
vastgesteld d.d. …. in werking treedt.

Artikel 13. Citeertitel
Dit inrichtingsplan wordt aangehaald als: Inrichtingplan voor de biologische markt in het centrum



Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op …..
De secretaris De burgemeester


