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Presidiumnotitie Lokale Markten 
 
Op 11 en 25 mei is in het presidium gesproken over de aanvraag van Klaas Kuipers voor een 
Verkennend Gesprek over Lokale Markten. Het presidium heeft daarbij aangegeven dit gesprek wel 
in te willen plannen mits er vooraf aanvullende informatie beschikbaar is over: 
- Juridische context (wat kan wel en wat kan niet?) 
- Draagvlak en behoefte (zijn er geïnteresseerden?)  
- Organisatie (wie gaat organiseren, is hier bijvoorbeeld een inwonersgroep te vinden?) 
 
In deze notitie wordt antwoord gegeven op deze vragen. De notitie bestaat uit de oorspronkelijke 
checklist met korte beschrijving van het idee voor de Lokale Markten, een advies van Juridische 
Zaken, een overzicht van mensen/organisaties die inmiddels graag aan dit initiatief medewerking 
willen verlenen en een aantal relevante krantenartikelen. Het presidium wordt verzocht het 
Verkennend Gesprek in te plannen. (Toegevoegd: datum vastgesteld door presidium d.d. 9/11/21) 
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Checklist voorbereiding Verkennend gesprek Lokale Markten 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium.  

De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen.  

Onderwerp 

 
Lokale Markten 

Datum  29 november 2021 

Tijd 19.30u 

Locatie 

 

Pexip (digitaal) 

Voorzitter 

 

De heer K. Kuipers 

Openbaar 

Besloten 

De bijeenkomst is openbaar, inwoners en andere geïnteresseerden kunnen 

deelnemen aan het gesprek 

Verslag  

 

Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 

de raadssite. 

Doel 

 

 

In zijn artikel in het personeelsblad gaf de griffier aan dat raadsbijeenkomsten 

(ook) gebruikt konden worden om echt met elkaar in gesprek te komen over 

‘goede ideeën en terechte zorgen’. Daarvoor is tot nu toe dit instrument nog niet 

gebruikt. Bij dit Verkennend gesprek over Lokale Markten is dit wel het doel: 

open in gesprek gaan over een idee om Lokale Markten voor lokale producten te 

organiseren. In dit geval is dit een idee van een raadslid. Dit idee staat nog in de 

kinderschoenen en het verkennend gesprek is dan ook bedoeld om inzichtelijk te 

maken wat de steun voor dit idee is, of het voorziet in een behoefte, wat er nodig 

is om dit idee te realiseren en wie daarvoor actie zou moeten ondernemen. 

De informatie 

uit de 

bijeenkomst: 

□ is bedoeld ter verkenning van het onderwerp 

Vorm 

 

Er wordt een open gesprek met veel verschillende deelnemers georganiseerd. 

Hierbij is iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is welkom, maar in ieder 

geval worden de raad, het college, de marktmeester en lokale 

voedselproducenten uitgenodigd om deel te nemen. 

Rolverdeling 

 

Alle deelnemers wordt gevraagd te reageren op het idee en aan te geven in 

hoeverre zij positief tegenover dit idee staan.  

Aangezien het hier om een open gesprek gaat, gaat het bij raads- en 

collegeleden nog niet om definitieve (partij)standpunten. Mocht het idee na het 

gesprek verder uitgewerkt worden, dan volgt zo nodig politieke besluitvorming 

op een later moment. 

De marktmeester wordt specifiek ook gevraagd te reageren op de 

uitvoerbaarheid van het idee en eventuele praktische bezwaren. 

De lokale producenten wordt specifiek ook gevraagd naar hun behoefte aan een 

lokale markt voor hun producten. 

Informatie over 

voorstel 

Deze checklist en een eerste beschrijving van het idee door Klaas Kuipers 

(GroenLinks). 

Vervolg 

 

Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek kan dit gesprek leiden tot een 

motie, een voorstel vanuit het college of kan dit idee wellicht zonder verdere 

besluitvorming worden uitgevoerd of als overbodig of onhaalbaar worden 

bestempeld. 

Communicatie Deze bijeenkomst wordt aangekondigd via de gebruikelijke kanalen. 
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Idee Lokale Markten 
Input voor Verkennend Gesprek 
 

Steeds meer boeren en tuinders nemen het heft in eigen handen en verkopen hun eigen gewassen 

rechtstreeks aan de consument. Hiermee omzeilen ze een aantal schakels in de keten welke bijdragen 

aan het ‘opschroeven ’van de consumentenprijs en het verlagen van de producentenprijs. In de gehele 

keten ontvangt de producent het minst. Daarnaast draagt het rechtstreeks verkopen aan de consument 

bij aan het verminderen van nodeloos gesleep met producten met alle nadelige aspecten van dien. En 

tot slot verstevigt rechtstreekse verkoop de band tussen producent en consument. Men wordt zich 

bewust van de herkomst van de producten en er komt een ‘gezicht ’bij het product. 

 

Echter, niet elke consument woont in de buurt van een producent, laat staan bij de diverse producenten 

zoals, tuinders, zuivel -, vlees - en andere producten als honing, granen, meel etc. In diverse Europese 

landen zoals Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, vinden we zgn. boerenmarkten. (Local 

market’s). Deze markten brengen producent en consument op lokaal niveau bij elkaar. Maar het is ook 

een interessante plek voor toeristen. In onze gemeente en directe omgeving hebben we een aantal 

producenten die zouden kunnen participeren in een lokale markt. Daarnaast hebben we ook actieve 

volkstuinverenigingen. 

 

We kennen in zowel Zuidlaren, Eelde als Vries een weekmarkt. De één is wat groter dan de ander en 

ze zijn voor een groot deel gericht op (lage) prijzen en bulk. Het betreft één dagdeel in de week. Door 

het instellen van een lokale markt op een andere dag bieden we de consumenten meer keuze in zowel 

producten als dagen. Daarnaast hebben we er een ‘toeristische bestemming ’bij. 

 

Gelet op de grootte van het dorp, de infrastructuur en de bezoekende toeristen zou ik willen beginnen 

in Zuidlaren. Over de frequentie zit ik te denken aan wekelijks op zaterdag. En dan in eerste instantie 

ook een dagdeel. Om te zien of het voor ondernemers interessant is zou ik in eerste instantie geen 

marktgeld vragen, enkel bijkomende kosten als b.v. elektra verbruik, marktkraam huur. Echter, is men 

hier niet van afhankelijk dan zou het kosteloos kunnen. 

 

Klaas Kuipers 
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Juridisch advies 
 

Aanleiding 

Vraag van een raadslid over het organiseren van een lokale boerenmarkt. Hierbij uitgaand dat de 

markt elke zaterdag op de Brink te Zuidlaren gaat plaatsvinden. 

In deze memo wordt aangegeven waaraan je vanuit juridisch oogpunt dient te voldoen om 

bovenstaande markt te organiseren. 

Gemeentewet 

Om een markt in de openbare ruimte mogelijk te maken, zal deze ruimte juridisch moeten worden 

toegekend. Voor een markt gebeurt dit op grond van artikel 160, eerste lid onder g van de 

Gemeentewet. Op grond van dit artikel is het college bevoegd om jaarmarkten of gewone 

marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. Dit vergt dus een collegebesluit.1 

Uitgangspunt hierbij is dat een binnen de Gemeentewet ingestelde warenmarkt, beheerd door de 

gemeente, onder werking van de huidige Verordening op de warenmarkten voor de gemeente 

Tynaarlo 2005 valt (hierna: Marktverordening).  

Marktverordening 

In de Marktverordening zijn regels opgenomen omtrent de inrichting en inhoud van een markt.2 De 

Marktverordening is alleen van toepassing als er sprake is van een markt. Wanneer er door het 

college een instellingsbesluit is genomen op grond van artikel 160 lid 1 sub g Gemeentewet, dan 

betekent dat nog niet dat er automatisch sprake is van een markt. Het begrip “markt” is niet nader 

gedefinieerd in de Gemeentewet. De omvang van de markt hangt af van de plaatselijke 

omstandigheden en het beleid. 

In het huidige standplaatsenbeleid van de gemeente Tynaarlo staat het volgende: In de praktijk 

wordt een verzameling van 3 of meer standplaatsen als een instellen van een markt beschouwd.  

Zo kan bij een bepaalde concentratie van losse standplaatsen dus sprake zijn van een markt.  

Marktgeldenverordening 

Als de voorgestelde markt voldoet aan de vereisten van de Marktverordening, dan is de 

Marktverordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 gemeente Tynaarlo (hierna 

Marktgeldenverordening) ook van toepassing.  

In het voorstel van het raadslid wordt aangegeven dat er in eerste instantie geen marktgeld gevraagd 

zal worden. Dit is op grond van de huidige Marktgeldenverordening niet mogelijk. Deze bevat geen 

vrijstellingen of kwijtscheldingen.  Indien dat toch nodig wordt geacht zal de 

Marktgeldenverordening eerst aangepast moeten worden. 

Hierbij moet dan ook rekening te worden gehouden met het gelijkheidsbeginsel. De huidige 

standplaatshouders op de weekmarkt betalen wel een vergoeding. Er dient gemotiveerd worden 

aangegeven waarom de standplaatshouders op een boerenmarkt (tijdelijk) geen leges hoeven te 

betalen en deelnemers aan de reguliere weekmarkt wel. 

                                                           
1 Artikel 160 Gemeentewet 

2 Marktverordening 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=160&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR42328


Checklist vastgesteld door presidium 14 september 2021 

5 
 

In de huidige Marktgeldenverordening is opgenomen dat er marktgelden in rekening worden 

gebracht voor weekmarkten. Voor weekmarkten in Zuidlaren bedragen de kosten 1,30 euro per 

strekkende meter.3 

Algemene plaatselijke verordening 

De Algemene plaatselijke verordening (hierna Apv) is niet van toepassing indien er sprake is van een 

markt op grond van de Gemeentewet. De weekmarkt valt dan niet onder het begrip evenement. Het 

begrip evenement is als volgt omschreven in de Apv:  

Een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, waarbij een verzameling mensen (aanzienlijk 

groter dan ter plaatse gebruikelijk) zich in een bepaald, beperkt tijdvak in/op een (meestal) begrensde 

en (eventueel beperkt) toegankelijk gebouw, terrein of openbare ruimte bevindt of beweegt, met 

uitzondering van: b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet. 

Eventueel kan een boerenmarkt als evenement worden aangemerkt indien het college de markt niet 

op basis van artikel 160 van de Gemeentewet instelt of incidenteel wil organiseren. Er hoeft dan 

geen rekening gehouden te worden met de Marktverordening en Marktgeldenverordening, maar er 

zal wel een evenementenvergunning noodzakelijk zijn. Er vindt dan toetsing plaats aan de Apv en het 

Evenementenbeleid “Bruisend en Leefbaar!”. Op de Brink in Zuidlaren worden nu bijvoorbeeld ook 

rommelmarkten, braderieën, etc. gehouden. Om het zuiver te houden is het advies om een dusdanig 

evenement niet door de gemeente te laten organiseren, maar dit uit te besteden en/of als initiatief 

neer te leggen bij de deelnemers van de boerenmarkt. Het organiseren van evenementen is geen 

reguliere taak van een gemeente. 

Volgens het Evenementenbeleid mogen op de Brink in Zuidlaren maximaal 35 evenementen per jaar 

plaatsvinden, waarvan 15 braderieën en markten. Deze planning zit momenteel vol en indien de 

boerenmarkt wordt aangemerkt als evenement dan is het organiseren (dit jaar) dus niet mogelijk. 

Ook voor de komende jaren wordt dit lastig, omdat er geregeld activiteiten op de Brink plaatsvinden. 

Maar ook als er wel ruimte is dan is het wekelijks organiseren van de boerenmarkt als zijnde 

evenement niet mogelijk vanwege het ingestelde plafond van 15 braderieën/markten per jaar. 

Daarnaast wordt bij het overschrijden van het aantal aanvragen voor de locatie de Brink geloot. Dit 

betekent dat het elk jaar niet zeker is of de aangevraagde data daadwerkelijk door kunnen gaan. In 

het evenementenbeleid staan de criteria genoemd waaraan evenementen voor de Brink worden 

getoetst en hoe de loting plaatsvindt. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een evenementenvergunning. 

Bestemmingsplan 

Bij het organiseren van de weekmarkt moet daarnaast rekening gehouden worden met de lokale 

bestemmingsregels. De Brink in Zuidlaren is volgens het bestemmingsplan “Zuidlaren Brink“ bestemd 

voor weekmarkten, standplaatsen en braderieën.  

Zoals hierboven uitgelegd wordt een reguliere weekmarkt op basis van artikel 160 Gemeenwet niet 

gerekend tot een evenement, maar conform het huidige bestemmingsplan biedt de Brink wel plaats 

aan weekmarkten en standplaatsen.4 

                                                           

3 Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 gemeente Tynaarlo 

4 Artikel 1 lid 2 sub Q onder b bestemmingsplan Zuidlaren Brink 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR443309/1
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1730.ZuidlarenBrink-0401/r_NL.IMRO.1730.ZuidlarenBrink-0401.html#3a618e76-3edb-4090-a28d-37f22bedbdac
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Volgens het huidige bestemmingsplan van de Brink mogen er maximaal 35 evenementen per jaar 

plaatsvinden, waarvan 15 braderieën en (rommel)markten. Dit is tevens opgenomen in het 

evenementenbeleid. Reden hiervan is om de locatie en omwonenden niet te veel te belasten, maar 

ook om te zorgen dat er voldoende capaciteit bij de gemeentelijke organisatie en hulpdiensten 

aanwezig is in het kader van toezicht en handhaving.  

Indien de markt op een andere locatie wordt gehouden dan de Brink dient eveneens rekening te 

worden gehouden met het daar geldende bestemmingsplan.  

Andere evenementen op de Brink 

Indien de markt wordt ingesteld als een markt volgens artikel 160 van de Gemeentewet dan is er op 

dit moment geen ruimte om elke week of om de week een markt op de zaterdag te organiseren. Er 

vinden namelijk al jaren diverse evenementen plaats op de zaterdagen. Er dient dan vroegtijdig te 

worden aangekondigd dat de Brink niet meer beschikbaar is voor (reguliere) evenementen vanwege 

de nieuw ingestelde weekmarkt. Hierdoor zullen de bestaande en nieuwe evenementen moeten 

verplaatsen naar andere dagen in de week of een andere locatie. Een aantal organisatoren 

organiseren al vele jaren evenementen op de zaterdag (bijv. Markt van melk en honing). Zij moeten 

hierop vroegtijdig kunnen inspelen. 

Eventuele alternatieven 

1. Het initiatief van een boerenmarkt eventueel te laten aansluiten bij de huidige weekmarkt op de 

vrijdag indien er voldoende ruimte is voor de nieuwe kramen. Er hoeft dan geen (apart) besluit te 

worden genomen op grond van artikel 160 Gemeentewet. De deelnemers dienen te voldoen aan 

de Marktverordening en de Marktgeldenverordening. 

2. Indien de wens is om de markt op een zaterdag te organiseren de boerenmarkt in te stellen  als 

markt op grond van artikel 160 Gemeentewet op een andere locatie dan de Brink. Deze locatie 

moet dan toegestaan zijn op grond van het geldende bestemmingsplan. (Eventueel is een 

bestemmingsplanwijziging mogelijk)  
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Draagvlak, meedenkers en meedoeners 
 
Klaas Kuipers heeft gesprekken gehad met onderstaande partijen, zij zijn enthousiast over het 
initiatief en doen in ieder geval graag mee aan het Verkennend Gesprek: 
- Volkstuinvereniging Zuidlaren (zeker drie leden willen meepraten). 
- Dhr. Kees Goense. Voorheen zacht fruit teler, oprichter Drents Goed, aanhanger korte keten 

filosofie en bezitter van een gigantisch netwerk. 
- Mevr. Anita Koops. Melkveehouder en eigenaar melk tap, Melk Delicatesse. 
- Dhr. Erik Mol. Horeca ondernemer ‘Bij Lodewijk’. 
- LTO Noord. Zij verwijzen naar de site: www.lekkerder.nl 
 
Andere mogelijk geïnteresseerden, bij Klaas Kuipers aangedragen door Anita Koops van Melk 
Delicatesse en deelnemer aan de app ‘Het Kraampje’: 
- Boer&Beef in Mantinge 
- Bij Zinger  in Brunsting 
- Bolhuis in Beilen 
- Kalkoenenhouderij van der Sterren in Zwiggelte 
- Lins Aardapelkraam in Wijster 
- Akkerbouwbedrijf Prins en Akkerbouwbedrijf Bouwmeester Wijster 
 
  

http://www.lekkerder.nl/
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In de media 
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