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Aanleiding 
Er zijn teveel, maar liefst 7, gedetailleerde marktregelingen; dit zorgt voor een minder duidelijke en 
weinig flexibele organisatie van de warenmarkten. Deze situatie leidt tot onnodige administratieve 
lasten, belemmert de exploitatiemogelijkheden van de markt en beperkt de medegebruiks-
mogelijkheden van de marktlocaties.  
Dit statische beleid verhoudt zich niet tot de huidige behoefte aan meer dynamiek en meer flexibiliteit 
ter verbetering van het ondernemersklimaat in algemene zin en de aantrekkelijkheid van de 
warenmarkten en omgeving voor de consument.  
Al met al wordt geconstateerd dat een dergelijke reglementering niet meer van deze tijd is. De 
markten vervullen echter een belangrijke plaats in de Roosendaalse samenleving en economie. 
Markten worden georganiseerd ten dienste van de gehele samenleving (consument, lokale 
ondernemers en bewoners). Het belang is groot en verdient daarom een passende (op maat) en meer 
flexibele regelgeving. Deze behoefte is overigens in vele Nederlandse gemeenten aan de orde en was 
voor de VNG aanleiding om een modelverordening  te ontwikkelen.  
 
Kader 
De vaststelling van de nieuwe marktverordening sluit aan bij de doelstellingen van het Project 
vermindering regeldruk en is ook gericht het beperken van de administratieve lasten voor 
(markt)ondernemers en gemeente. Het nieuwe inrichtingsplan is ook gericht op de verbetering van het 
ondernemersklimaat in algemene zin en de kwaliteit van de warenmarkten in het bijzonder voor de 
consument. Het sluit aan bij de gedachtegang van het rapport “Roosendaal Gezonde Stad”. 
 
Motivering / toelichting 
Om meerdere redenen is het van belang om een nieuwe gemeentelijke Marktverordening vast te 
stellen. De nieuwe Marktverordening is vooral  kaderstellend en biedt meer mogelijkheden voor 
maatwerk en gewenste snelle aanpassingen. 
 
Er dienen meer mogelijkheden te komen om marktondernemers een passende en praktische 
standplaats te kunnen bieden. 

In plaats van statische bepalingen worden meer praktische en kansrijke opties voor de markt en de 
directe omgeving geboden. De huidige regels voor het innemen van het standplaats bieden vooral 
bescherming aan zittende marktkooplieden en hun rechtsopvolgers. Het huidige systeem maakt het 
lastig om snel specifieke verbeteringen aan te brengen voor de markt zelf of voor de directe omgeving. 
Het nieuwe regime biedt meer kansen voor nieuwkomers en eenvoudige mogelijkheden voor 
gewenste alternatieve opstellingen en gewenste tijdelijke verplaatsingen. In de nieuwe verordening 
wordt voor het benodigde maatwerk verwezen naar door het college vast te stellen inrichtingsplannen. 
Met dit nieuwe instrument hebben wij ook meer mogelijkheden voor een snellere besluitvorming.. Voor 
werkzaamheden en specifieke gelegenheden kan desgewenst dus snel maatwerk geboden worden. 
 
De regelgeving dient duidelijk, transparant maar niet te gedetailleerd te zijn; de marktverordening moet 
voldoende ruimte bieden om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en zich 
voordoende situaties. 
De huidige uitvoeringsregelingen zijn erg gedetailleerd van aard. Zo kennen we, in de vorm van 
beleidsregels, een uitgebreid toezicht- en sanctieregime wat precies aangeeft hoe moet worden 
opgetreden bij het niet nakomen van de geldende regels. Waar mogelijk zijn de diverse 
uitvoeringsregels  vereenvoudigd of geschrapt. De nieuwe marktverordening is in dit opzicht flexibel; 
de instrumenten worden wel aangereikt maar hoeven niet per se doorgevoerd te worden. Of ze en op 
welke manier ze worden toegepast wordt bepaald in de inrichtingsplannen voor de verschillende 
warenmarkten. 
 
Branchering blijft gewenst, maar deze moet meer ruimte bieden voor nieuwe trends en ontwikkelingen 
in de consumenten- en aanbiedersmarkt. 
In de huidige marktregeling zijn voor de verschillende locaties vergaande regels opgenomen over 
branchering. Op zichzelf zijn regels over branchering gewenst om daarmee te bereiken dat op de 
markten een pluriform aanbod van producten en diensten wordt aangeboden zodat daarmee de 
markten aantrekkelijk blijven voor de consument.  
In het nieuwe regime is het mogelijk maken om per locatie keuzes te maken over het gewenste 
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aanbod en de mate waarin ruimte geboden wordt voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe branches, 
brancheverruiming, brancheverbreding, etc. In de nieuwe opzet kan met de aanpassing van het 
inrichtingsplan snel ingespeeld worden op de grote dynamiek in de markt. Nieuwe populaire producten 
en innovatieve diensten kunnen eenvoudig en snel een plaats kunnen krijgen. 
 
De nieuwe aanpak moet ook aangegrepen om de (werk)organisatie en specifieke  taken en 
bevoegdheden van de marktmeester beter te regelen. 
Het betreft:  
-  Een duidelijke functiescheiding in verantwoordelijkheden van de marktmeester 
In de huidige situatie is het zo dat de marktmeester aanspreekpunt is voor alle zaken die op de markt 
aan de orde zijn (beleid, regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving). Uit een 
oogpunt van functiescheiding en ter bewaking van de integriteit van de betrokken functionaris is dat 
niet gewenst. Tegelijkertijd is het ook niet wenselijk om het proces onnodig ingewikkeld en 
bureaucratisch te maken en ligt een praktische aanpak voor de hand. 
De gemeentelijke teams ruimte, vergunningen en  toezicht en handhaving krijgen een duidelijkere 
positie: vergunningverlening behoort een taak te zijn van het team vergunningen en de formele 
handhavingsrol dient onderdeel te zijn van takenpakket van het team Toezicht en Handhaving. 
De marktmeester moet vooral het aanspreekpunt zijn voor de marktondernemers, het dagelijks 
facilitair beheer verzorgen, de inrichting en de eventuele logistieke oplossingen bieden en een goede 
gastheer en huismeester zijn. Een en ander wordt geregeld door het nemen van het bijgevoegde 
aanwijzingsbesluit. 
-  Anders inrichten van het werkoverleg en de belangenbehartiging. 
Over de totstandkoming van nieuwe regels en over het dagelijks functioneren van de Roosendaalse 
markten vindt nu feitelijk alleen overleg plaats in de huidige Marktadviescommissie met de plaatselijke 
marktkooplieden en hun brancheorganisatie(s), terwijl ook andere gebruikers van het gebied belangen 
hebben bij de wijze waarop de markten worden georganiseerd en ingericht. Het is wenselijk dat de 
markt onderdeel is van een breder (retail)overleg waarin niet alleen het collectieve belang maar ook 
de rol en het belang van de warenmarkten aan bod komen.  
In de nieuwe opzet verdwijnt de Marktadviescommissie als adviesorgaan Voor de dagelijkse gang van 
zaken zal vooral de marktmeester het aanspreekpunt voor de marktondernemers blijven.   
Daarnaast zijn marktondernemers uitgenodigd om als vertegenwoordigers van de ambulante handel 
deel te nemen aan het Breed Overleg Binnenstad (de voormalige Stuurgroep Binnenstad) waarin de 
retail gemeentebreed zitting heeft. 
 
Ter informatie zijn bijgevoegd: 
- het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de maandagmarkt in het centrum”, 
- het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt in het centrum”, 
- het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de biologische markt in het centrum”, 
- het “Inrichtingsplan voor de woensdagmarkt in Wouw” en 
- het “Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt in Heerle. 
Wij willen dat deze inrichtingsplannen meteen bij de vaststelling van de Marktverordening van kracht 
worden. De overige marktregelingen zijn immers verankerd in de oude verordening en komen met het 
intrekken van deze verordening te vervallen.  
 
Met betrekking tot het nieuwe instrument “inrichtingsplan” is in de verordening gesteld waar de 
inrichtingsplannen aan moeten voldoen. Het gaat o.a. om: 
- de aanduiding van de dagen en de uren waarop en eventueel de periode waarin de markt wordt 

gehouden (markttijd); 
- een kaart van de markt met o.a. de begrenzingen, de nadere plaatsaanduiding van de stand- en 

standwerkersplaatsen en voor zover van toepassing, de plaatsen of gebieden bestemd voor één of 
meer branches of artikelgroepen; 

- indien van toepassing, mededeling dat een anciënniteitlijst, gegadigdenlijst, loting of selectiestelsel 
van toepassing is; 

- de aanduiding van de wijze waarop vergunningen voor een vaste standplaats, een dagplaats of 
standwerkerplaats kunnen worden verstrekt; 

- nadere regels die op de markt van toepassing zijn. 
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Voor de inrichtingsplannen van de weekmarkten in Wouw en Heerle is uitgegaan van de huidige 
situatie. Met de vermindering van het aantal regels en bepalingen zijn deze inrichtingsplannen vooral 
een samenvatting van het huidige regiem, specifiek geldend voor deze marklocaties. Praktisch 
beschouwd verandert er verder weinig. 
Voor de markten op de Nieuwe Markt (maandagmarkt, zaterdagmarkt en biologische markt) is de 
situatie complexer vanwege de aanstaande herinrichting van het plein. De plaats en de exacte 
indeling van de markten is afhankelijk van het definitieve fysieke ontwerp en de wensen/ eisen die 
vanuit het functioneren en het behoud van het plein, de omliggende bedrijven en de markt zelf gesteld 
worden en uiteraard  zoveel mogelijk opgevolgd dienen te worden. Ook gedurende de gefaseerde 
uitvoering van werkzaamheden op Nieuwe Markt is enige flexibiliteit wenselijk. Om deze reden worden 
voor de locatie nu tijdelijke (flexibele) inrichtingsplannen gehanteerd op basis waarvan de markten 
indien nodig/ gewenst  tijdelijk verplaatst kunnen worden. Qua regelgeving zijn vanwege het tijdelijke 
karakter nog geen grote veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige regelingen. Wat 
betreft de opstelling en kraamindeling is op de kaart gekozen voor een grove  aanduiding en 
begrenzing van het potentiële plaatsingsgebied. 
In het tijdelijke inrichtingsplan voor de maandagmarkt is gekozen voor: 
- dezelfde marktijden; 
- een kaart waarop het hele NM-gebied e.o. (incl. Roselaarplein, Jan Snelstraat en Dokter 

Braberstraat/ Markt/ Bloemenmarkt) als plaatsingsgebied voor de warenmarkt is aangeduid 
(zonder concrete nadere plaatsaanduidingen) om zodoende voldoende flexibiliteit te hebben voor 
de vanwege de werkzaamheden noodzakelijke verplaatsingen. 

- (met inachtneming van bovenstaande beperking) vooralsnog voortzetting van de huidige 
ancienniteitssregeling;  

- gelet op de tijdelijkheid geen toepassing van de gegadigdenlijst (vrijkomende plaatsen worden 
daarmee in afwachting van het definitieve inrichtingsplan niet ingevuld). 

De zaterdagmarkt wordt in principe in zijn geheel verplaatst naar beschikbare ruimte binnen het 
aangewezen gebied. Met inachtneming van bovenstaande beperking worden de huidige 
ancienniteitssregeling en gegadigdenlijst voortgezet (vrijkomende plaatsen worden daarmee indien 
mogelijk ingevuld). 
 
Voor de vaststelling van de definitieve inrichtingsplannen van de maandag- en de zaterdagmarkt in 
het centrum is het wenselijk eerst een programma van eisen/ wensen op te stellen waaraan de 
inrichtingsplannen tegemoet moeten komen.  
Het is van belang om nu al aan te geven dat er een  nieuwe verplichting jegens de kraamhouder 
gesteld zal worden om zijn afval, afvalwater en smeltwater verpakkingsmaterialen en dergelijke in te 
zamelen en zelf af te voeren. Daarmee heeft men voldoende tijd om alvast te anticiperen op deze 
aanstaande  maatregel.  
 
Inmiddels is ook begonnen met de voorbereiding van de definitieve inrichtingsplannen voor de locatie 
Nieuwe Markt en omgeving. Hiervoor zal eerst een programma van eisen/ wensen worden opgesteld; 
waarvoor de volgende vragen moeten worden beantwoord: 
 Op welke wijze kunnen de uitgangspunten bij de invoering van de nieuwe Marktverordening 

geïmplementeerd worden in het inrichtingsplan? 
 Welke eisen/ wensen worden gesteld vanuit het optimaal functioneren van de betreffende 

warenmarkt aan de inrichting en opstelling? 
 Welke fysieke ruimte / beperkingen biedt de Nieuwe Markt na oplevering voor  de plaatsing en 

indeling van de warenmarkt? 
 Welke eisen/ wensen worden gesteld vanuit het streven van positieve interactie tussen warenmarkt 

en omliggende bedrijven, als ook tussen warenmarkt en andere gebruikers van het plein? 
 Welke eisen worden gesteld vanuit het verantwoord gebruik van het plein (denk aan: 

calamiteitenroute, bereikbaarheid winkels, behoud kwaliteit van het openbaar gebied en daarin 
aanwezige voorzieningen)?  

Op basis van het programma van eisen/ wensen zal in samenspraak met betrokkenen en 
belanghebbenden één voorkeursplan met evt. een alternatieve versie worden uitgewerkt en ter 
besluitvorming aan het college zal worden voorgelegd.  
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De Marktgeldverordening is in feite een belastingverordening. Om deze reden vormt deze verordening 
geen onderdeel van de Marktverordening en kan deze bij de invoering van de nieuwe 
Marktverordening ook niet ingetrokken worden. Er is geen reden om een aparte Marktgeldverordening 
in stand te houden. Deze kan opgenomen worden in de Legesverordening. Derhalve zijn wij 
voornemens om deze verordening bij de eerste gelegenheid op te nemen in de gemeentelijke 
Legesverordening. 
 
Doel en evaluatie 
Met de vaststelling van de nieuwe Marktverordening kiest de gemeente voor een kaderstellend beleid.  
Met deze vaststelling wordt de (oude) Marktverordening vastgesteld op 1 april 2009 ingetrokken..  
Het college beschikt hiermee over verschillende instrumenten en kan met de vaststelling van 
inrichtingsplannen per warenmarkt op maat en snel tegemoet komen aan gewenste ontwikkelingen. In 
de inrichtingsplannen worden overzichtelijk voor elke individuele warenmarkt concrete afspraken en 
regels vastgelegd. De inrichtingsplannen vervangen de marktregelingen die met de vaststelling  
ingetrokken worden (m.u.v. marktgeldregeling omdat dit een belastingverordening betreft).  
 
 
Financiële aspecten en consequenties 
De vaststelling van de nieuwe marktverordening heeft geen financiële gevolgen. 
 
Communicatie 
De beleidsuitgangspunten, de marktverordening en de inrichtingsplannen zijn in concept meerdere 
malen besproken in de Marktadviescommissie. In algemene zin werd de behoefte tot aanpassing van 
de regelgeving niet altijd gedeeld. Bij de formulering van de concept Marktverordening is op een 
aantal punten tegemoet gekomen aan de marktvertegenwoordigers.  
Op dit moment heeft de vaststelling van de nieuwe Markverordening nog weinig directe gevolgen voor 
betrokkenen en belanghebbenden. Met name bij de concretisering van de definitieve 
inrichtingsplannen voor de maandag- en zaterdagmarkt zal nader overleg plaatsvinden met direct 
betrokkenen en dus ook met de vertegenwoordigers van de betreffende markten. 
 
Bijlagen 
1. Concept Marktverordening gemeente Roosendaal 
2. Het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de maandagmarkt in het centrum”, 
3. Het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de zaterdagmarkt in het centrum”, 
4. Het tijdelijke “Inrichtingsplan voor de biologische markt in het centrum”, 
5. Het “Inrichtingsplan voor de woensdagmarkt in Wouw” en 
6.  Het “Inrichtingsplan voor de donderdagmarkt in Heerle. 

 


