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Onderwerp: Ontwikkelingen Zwarte Markt in Prins Bernhardhoeve 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
 
 
Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de aanvraag voor het houden van een 
Zwarte Markt in de Prins Bernhardhoeve. 
 
Op vrijdag 6 augustus jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen het door de Prins Bernhard-
hoeve BV (PBH) gedane verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen. De rechter oordeel-
de dat de data die de gemeente al had toegestaan (vergunning van 19 juli jl.) voorlopig het maximum aantal te 
houden Zwarte Markten voor 2010 waren. 
 
Door de PBH was een vergunning gevraagd voor het houden van een Zwarte Markt op iedere zaterdag en zon-
dag in de periode van 10 juli 2010 tot en met 26 juni 2011. Het college heeft deze gevraagde vergunning moe-
ten weigeren. In de Prins Bernhardhoeve mogen op grond van het bestemmingsplan evenementen gehouden 
worden. Van evenementen kan slechts gesproken worden als er sprake is van een min of meer incidenteel ka-
rakter van de gebeurtenis. Hiervan is dus geen sprake als een evenement zich 52 weekenden per jaar voor-
doet.  
 
Nader overleg 
Op maandag 9 augustus zijn besprekingen gevoerd met de PBH om te komen tot goede afspraken. Hierbij is 
gesproken over het organiseren van maximaal 12 Zwarte Markten per jaar. Deze markten zouden plaats kun-
nen vinden in de periode september tot en met april, waarbij de evenementen op zaterdag en zondag zouden 
mogen plaatsvinden. De gemeente zou nog nader uitzoeken of op deze wijze een vergunning verleend zou 
kunnen worden. Uiterlijk 30 augustus zou de PBH hierover uitsluitsel krijgen. 
 
Op dinsdag 10 augustus werd door de PBH gemeld dat van de gemaakte afspraken moest worden afgeweken. 
Het nieuwe voorstel betekende dat tot en met april 16 Zwarte Markten gehouden worden en dat de gemeente 
hierover voor 16 augustus groen licht zou moeten geven.  
 



 

Het college gaat hiermee niet akkoord en heeft geconcludeerd dat de gemaakte afspraken zijn komen te verval-
len en dat de vergunning, zoals verleend op 19 juli jl., van toepassing is.   
 
 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 
 
 


