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1 Samenvatting 
 
Aanleiding 
Aanleiding voor dit onderzoek is de verwijdering van een marktondernemer van de 
Westerstraatmarkt. Op 31 augustus 2020 legt deze vaste plaatshouder op een lege kraam 
enkele kussentjes neer naast zijn vaste marktplek voordat de loting om 9.00 uur 
plaatsvindt. De marktmeester schakelt hierop de marktbeheerder in, die hem vervolgens 
van de markt verwijdert. De marktondernemer stelt dat als de gemeente zich in het 
verleden aan de eigen Marktverordeningen had gehouden, hij niet van de markt verwijderd 
zou zijn.  
Hij wendt zich tot de ombudsman. In zijn beleving is hij onder onjuiste omstandigheden 
verwijderd, is de opgelegde straf onjuist en heeft hij schade opgelopen. 
 
Het betreft geen incident. Sinds begin 2018 ontvangt de ombudsman klachten over het 
feit dat de gemeente al vele jaren zou verzuimen herindelingen te organiseren. Dit is slecht 
voor de Amsterdamse markten.  
Een andere veel gehoorde klacht is dat de gemeente niet naar marktondernemers luistert, 
hun inbreng negeert en hen onder de maat behandelt. Op mailtjes wordt niet gereageerd 
en professionele kennis over de markt ontbreekt. Klacht is dat er “over u, zonder u” 
gesproken wordt door de gemeente. 
 
Herindelingen en bejegening 
Mei 2022 besluit de ombudsman een onderzoek uit eigen beweging te starten naar 
enerzijds de ontwikkelingen rondom wel/niet organiseren van herindelingen op markten 
en anderzijds de bejegening van marktondernemers door de gemeente.  
Naar aanleiding van gesprekken met marktondernemers in november 2022 worden twee 
klacht-elementen toegevoegd die de afdeling Stadswerken/Markten betreffen 
(SW/Markten): bereikbaarheid/communicatie, en kwaliteit van de administratieve 
organisatie. 1 
 
Onderzoekmethodes 
De ontwikkeling rondom herindelingen is onderzocht door middel van 
interviewgesprekken met oudere marktondernemers en met betrokken ambtenaren. 
Daarnaast zijn de bestuurlijke documenten geanalyseerd die geleid hebben tot de 
Verordening op de straathandel 2008 en de Marktverordening 2016. Ook is onderzocht 
hoe het college is omgegaan met de inbreng van de marktondernemers. Daarnaast is met 
behulp van ambtelijke notities en achtergrondinformatie de huidige stand van zaken per 
markt inzake herindelingen in beeld gebracht.  
 
Hoe de gemeente zichzelf presenteert aan marktondernemers en omgaat met hun 
inbreng is op verschillende manieren benaderd. 

 
1 In verband met de leesbaarheid is in dit rapport voor de uitvoerende afdeling Markten binnen de 
directie Stadswerken de afkorting SW/Markten gebruikt. Het gaat hierbij om het voormalige 
Marktbureau. 
Voor de betrokken beleidsafdeling inzake markten binnen de directie Economische Zaken en 
Cultuur is de afkorting EZC/Ondernemersklimaat gebruikt. 
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Allereerst is een vergelijking gemaakt tussen enerzijds hoe de gemeente zich in 2017 
presenteert, opstelt en verantwoordt ten opzichte van winkeliers in de detailhandel en 
anderzijds hoe de gemeente zich in 2018 positioneert ten opzichte van marktondernemers.  
Vervolgens is onderzocht hoe het college reageert op de zienswijzen zoals deze door de 
ondernemers zijn ingebracht bij de Marktvisie 2018-2026. Hierbij wordt ingezoomd op de 
zienswijzen die gaan over het onderwerp herindelingen, kwantitatieve onderbouwingen en 
kwalitatieve onderbouwingen. 
Na vaststelling van de Marktvisie is gestart met een uitvoeringsprogramma. De 
ombudsman heeft onderzocht op welke wijze de selectie van externe expertise, voor 
gebiedsgerichte uitwerkingen en een afzonderlijke uitwerking over de themamarkten, tot 
stand is gekomen. 
In 2022 heeft weer een herziening van de Marktverordening plaatsgehad. De ombudsman 
heeft wederom de reactie van het college geanalyseerd op de zienswijzen zoals deze door 
marktondernemers zijn ingediend. In de analyse staat het onderwerp “dagelijks digitaal 
indelen” centraal. 
 
Voornemens herindelingen blijken lege huls 
Tijdens de inspraakprocedure bij de Marktverordening 2016 geven veel marktondernemers 
blijk van hun ongenoegen over de voorgestelde vervallen verplichting tot een driejaarlijkse 
herindeling.  
Het college houdt echter vast aan een driejaarlijkse beoordeling en stelt in de Nota van 
Beantwoording: “Het signaal dat met deze inspraakreactie is gegeven is duidelijk: kom 
afspraken na. Het college zal er alles aandoen dat artikel 3.7, tweede lid wordt uitgevoerd.” 
Deze toezegging blijkt een lege huls: in de afgelopen zeven jaar hebben slechts negen 
herindelingen plaatsgehad. En uit niets blijkt dat er ergens een beoordeling heeft 
plaatsgehad. Criteria op grond waarvan beoordelingen plaats zouden moeten vinden 
ontbreken.2 
 
Marktondernemers moeten met minder genoegen nemen dan winkeliers 
Onze analyse toont bondig geformuleerd dat marktondernemers ten opzichte van de 
winkeliers op alle fronten genoegen moeten nemen met “een stuk minder”.  
Een minder stilvolle presentatie, minder bestuurlijke aandacht, minder inhoudelijke 
onderbouwing, minder informatief, een minder faciliterende gemeente etc. De Marktvisie 
blijkt vooral geschreven te zijn op basis van bestaande onderzoeksresultaten en eigen, 
ambtelijke inzichten: standpunten worden ingenomen zonder onderbouwing.  
Het document bevat weinig analyse en weinig context. Daarnaast lezen we regelmatig 
kwalitatieve uitspraken over marktondernemers en stuiten we ook op neerbuigend 
taalgebruik. 
 
Marktvisie 2018-2026 mist visie en reflectie  
Het document is om meerdere redenen geen visie-document. Allereerst niet omdat de rol 
van de gemeente als beheerder nergens staat beschreven. Elke vorm van reflectie 
ontbreekt en ook de impact van het nalaten van herindelingen wordt nergens onderkend.  
Het is vooral een cijfermatige analyse en dan ook nog zonder context. Zijn de geschetste 
trends uniek voor Amsterdam of landelijke ontwikkelingen? Zijn deze structureel of 
conjunctureel bepaald? 

 
2   Hier is de opmerking op zijn plaats dat gedurende de coronaperiode (maart 2020-februari 2022) 
SW/Markten in kader van rijksmaatregelen veel specifieke inrichtingsbesluiten voor markten heeft 
moeten opstellen. 
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Nadere analyse van de scores in de Marktvisie over bezoek aan en waardering van de 
Amsterdamse markten blijken niet te zijn gebaseerd op scores op en van de markten zelf. 
Deze hebben hun basis primair in bestaande onderzoeksresultaten over de detailhandel 
uit 2017 en 2015, aangevuld met veldwerk onder 15 markten in de periode januari-maart 
2017 (de koudste periode in het jaar met de minste marktbezoeken, wanneer 
marktondernemers beurzen bezoeken en met name oudere marktondernemers op 
vakantie gaan …).  
Geïnterviewde personen blijken niet alleen marktbezoekers te zijn, maar ook passanten in 
omliggende winkelgebieden. Bezoekers aan markten die de Nederlandse taal niet machtig 
zijn, zouden volgens meerdere observaties niet zijn geïnterviewd.  
Dieper kijken naar de totstandkoming van de gegevens oer bezettingsgraden/leegstand 
op markten toont dat deze gegevens gebaseerd zijn op scangegevens van marktmeesters. 
Navraag toont dat er sprake is van vier ‘scan-varianten, waarvan er drie plaatsvinden 
zonder toepassing van het 4-ogenprincipe en ook controle door SW/Markten ontbreekt.  
Deze constatering in combinatie met het feit dat voor 11 markten inrichtingsbesluiten 
ontbreken, doet de vraag rijzen naar de representativiteit en integriteit van de gegevens 
waar de Marktvisie op leunt.  
De informatieverstrekking en transparantie over bronnen, over de totstandkoming van de 
gegevens en analyseaanpak schieten in de Marktvisie ernstig tekort. 
 
Uitvoeringsprogramma Marktvisie; gebrekkige kwaliteit en achterhaald 
De raadsvoordracht bij de Marktvisie bevat ook besluiten over een Uitvoeringsprogramma 
op basis van gebiedsgerichte uitwerkingen. In gesprek met de ombudsman beklagen zowel 
ondernemers, als ook SW/Markten zich over de analyses van het door Economische Zaken 
en Cultuur (EZC) ingehuurde, externe bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP).  
Dit bureau is gespecialiseerd in winkelgebieden, detailhandel en winkelleegstand en blijkt 
in het verleden eenmaal een rapportage over enkele markten in Nederland te hebben 
opgesteld. Een rapportage met een geheel andere insteek en aanpak dan door EZC in 
2019 is gevraagd in de (onderhandse) aanbestedingsprocedure voor gebiedsgerichte 
uitwerkingen.  
Het resultaat is wederom, net als bij de Marktvisie, dat in 2019 analyses worden opgeleverd 
over de Amsterdamse markten van gebrekkige kwaliteit: oppervlakkig, abstract, niet 
gebaseerd op betrouwbare kwantitatieve gegevens en inmiddels achterhaald.  
Ook stuiten we in deze rapportages op onjuistheden en neerbuigend taalgebruik. 
 
Nota’s van beantwoording schieten ernstig tekort 
Ons onderzoek toont dat alle drie geanalyseerde Nota’s van beantwoording ernstig 
tekortschieten: slordig van opzet, geen beantwoordingskader op basis waarvan de reacties 
van het college plaatsvinden, fundamentele, inhoudelijke opmerkingen van 
marktondernemers worden meestal genegeerd en krijgen geen enkele reactie of worden 
ontwijkend beantwoord.  
Ook in deze reacties komen we onjuistheden tegen waaruit desinteresse jegens de 
marktondernemers en/of langs elkaar heen werken door EZC/Ondernemersklimaat en 
SW/Markten blijkt. De informatievoorziening aan college, gemeenteraad en 
marktondernemers is hierdoor niet zoals deze zou moeten zijn. 
 
Bereikbaarheid/communicatie en administratieve organisatie ondermaats 
De bereikbaarheid van en communicatie met marktondernemers vanuit SW/Markten is 
inhoudelijk onder de maat en qua vorm onvoldoende afgestemd op deze doelgroep.  
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Een neerbuigende houding, suggestief negatief taalgebruik en gebrek aan deskundige en 
professionele betrokkenheid bij ambtenaren blokkeren op dit moment het contact tussen 
de gemeente en de marktondernemers. En door deze gedragingen is het belang van de 
marktondernemers bij de gemeente niet in goed handen. Dit vormt een bron voor 
oplopende spanningen tussen de gemeente en marktondernemers, en voor klachten over 
het overheidshandelen.  
Het beheer van markten is een bedrijfsmatige activiteit. Dit vereist dat ook de financiële 
administratie en bijhorende processen deze activiteit zakelijk en bedrijfsmatig 
ondersteunen. Dit is nu niet het geval. Hierdoor is de gemeente onvoldoende in staat om 
de eigen opbrengsten uit verstrekte marktvergunningen te volgen. Een ander effect is dat 
de gemeente hierdoor marktondernemers makkelijk in problemen brengt; onopgemerkte 
betalingsachterstanden lopen op en slaan om in grote schulden. Met urgentie dient dit te 
worden opgepakt. 
 
Conclusie 
De ondernemer die in 2020 van de markt is verwijderd had gelijk. Als de gemeente de 
eigen verordeningen had gevolgd was hij niet van de markt verwijderd: dan had hij al lang 
een vaste plaats erbij gehad en had hij niet dagelijks aan de indeling mee hoeven doen. 
Door vele jaren geen herindelingen te organiseren heeft de gemeente bijgedragen aan 
verslechtering van de conditie van de markten. De gemeente Amsterdam ondermijnt 
hierdoor de waarde van de markt, en ook de sociale functie van de markt. 
 
In deze context is het burgerperspectief van marktondernemers, dat er niet naar hen wordt 
geluisterd, dat zij op gebrek aan kennis stuiten, dat hun inbreng wordt genegeerd en dat zij 
niet respectvol worden behandeld, op basis van onze onderzoeksresultaten goed 
navolgbaar.  
In het onderzoek heeft de ombudsman bemerkt dat de gemeente zich soms ineens goed 
bewust wordt van de ernst van de problematiek, maar op een ander moment ineens ‘zich 
niet herkent’ in het door de burger geschetste probleem. Deze houding blokkeert dat 
menig marktondernemer er vertrouwen in heeft dat het goed komt tussen hen en de 
gemeente. 
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2 Oordeel en aanbevelingen 
 
Oordeel 
 
Bij de uitvoering van haar taken, dient de gemeente Amsterdam op een behoorlijke manier 
om te gaan met bewoners. Dit volgt uit de beginselen van behoorlijk bestuur, uitgewerkt in 
behoorlijkheidsnormen die gelden voor de overheid. In zekere zin vormen deze normen de 
gedragscode van de overheid. De ombudsman toetst het handelen van de overheid aan 
deze normen en komt vervolgens tot een ‘behoorlijkheidsoordeel’ en aanbevelingen. De 
bedoeling is dat de overheid de observaties van een ombudsman gebruikt om op te 
reflecteren en zichzelf te verbeteren.  
De ombudsman is geen adviesbureau van de gemeente, geen maatwerkteam en geen 
oplossingen-fabriek. Ook zijn we geen belangenbehartiger van bewoners.  
De ombudsman is meervoudig onafhankelijk en onderdeel van het systeem van 
rechtsbescherming in het publiekrecht. Het oordeel van de ombudsman is daarmee niet 
‘ook maar een mening’.  
 
De behoorlijkheidsnormen, in het Engelse ook wel de ‘principles of fairness’ genoemd, zijn 
in Nederland uitgewerkt door de Nationale ombudsman in de zogeheten 
‘Behoorlijkheidswijzer’.  
De Ombudsman Metropool Amsterdam (en de andere gemeentelijke ombudsmannen) 
gebruiken dit normenkader bij de beoordeling van het overheidsgedrag om vervolgens tot 
een oordeel te komen. De behoorlijkheidsnormen worden samengevat in de vier 
kernwaarden:  
- Open en duidelijk; 
- Respectvol;  
- Betrokken en oplossingsgericht en  
- Eerlijk en betrouwbaar.  
 
In het onderzoek zijn door de ombudsman meerdere en ernstige niet-behoorlijke 
gemeentelijke gedragingen geconstateerd.  
De ombudsman kwalificeert het gedurende meerdere jaren en in strijd met de 
gemeentelijke verordeningen niet organiseren van herindelingen als niet betrouwbaar 
handelen van stadsdeelbesturen en het gemeentebestuur.  
Ook door het niet nakomen van bestuurlijke toezeggingen in 2016 over het driejaarlijks 
beoordelen van de noodzaak tot herindelingen toont de gemeente Amsterdam 
onbetrouwbaar gedrag.  
 
Het nalaten van herindelingen heeft ertoe geleid dat de gemeente zelf heeft bijgedragen 
aan de geconstateerde verslechterde conditie van de Amsterdamse markten.  
Het niet organiseren van herindelingen heeft als bijeffecten dat aanpalende 
administratieve werkzaamheden en checks achterwege zijn gebleven. Ook de 
constructieve binding en samenwerking tussen enerzijds de gemeente (i.c. marktmeesters 
en marktbeheerders) en anderzijds marktondernemers is hierdoor verzwakt.  
Nalatigheid inzake herindelingen en het negeren van de negatieve bijeffecten hiervan 
toont gebrek aan betrokkenheid. 
 
Grote verschillen tussen enerzijds hoe de gemeente zich in 2017 presenteert, opstelt en 
verantwoordt ten opzichte van winkeliers in de detailhandel en anderzijds hoe de 
gemeente zich (negen maanden later) in 2018 positioneert ten opzichte van 
marktondernemers tonen aan dat marktondernemers op alle fronten genoegen moeten 
nemen met “een stuk minder”: een minder stijlvolle presentatie, minder bestuurlijke 
aandacht, minder inhoudelijke onderbouwing. 
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De gemeente gedraagt zich niet eerlijk en betrouwbaar en ook niet respectvol jegens 
marktondernemers. 
De inbreng van marktondernemers, zoals in zienswijzen staat verwoord, wordt in de 
geanalyseerde Nota’s van beantwoording stelselmatig genegeerd, ontwijkend 
beantwoord, niet eenduidig beantwoord en soms ook niet juist beantwoord. Hierdoor komt 
het voor dat ook college en gemeenteraad onvolledig en onjuist worden geïnformeerd.   
Uit oogpunt van behoorlijk overheidshandelen zijn dit gedragingen die geduid worden als: 
‘niet open en niet duidelijk’, ‘niet respectvol’, ‘niet betrokken en ‘niet oplossingsgericht, 
‘niet eerlijk en onbetrouwbaar’. 
 
Vanaf het begin bij de totstandkoming van de Marktvisie 2018-2026 en bij de 
gebiedsgerichte uitwerkingen had de ambtelijke organisatie duidelijkheid moeten 
verschaffen over het feit dat over de Amsterdamse markten, en in het algemeen over 
markten in Nederland, weinig informatie en gegevens beschikbaar zijn.  
Vervolgens had in de afzonderlijke documenten hier melding van moeten worden gedaan, 
alsmede moeten verantwoorden hoe men met deze knelpunten is omgegaan. Dit is 
nagelaten. 
De ombudsman beoordeelt deze gedragingen als ‘niet open en duidelijk’, ‘niet respectvol’ 
en ‘niet eerlijk en onbetrouwbaar’ 
 
De administratieve organisatie inzake de Amsterdamse markten is ondanks een extra 
financiële impuls in 2017 van € 3,3 miljoen (verspreid over drie jaren) ver onder de maat 
met als gevolg dat o.a. marktondernemers nog steeds brieven met onjuistheden 
ontvangen, de facturering niet op orde is, de Marktverordening op onderdelen niet 
eenduidig is en niet aansluit bij de praktijk en (onder)mandaten niet actueel zijn.  
Deze stand van zaken toont dat de gemeente de waarde van een eerlijke en betrouwbare 
overheid schendt. Het feit dat hier sprake is van een reeds jarenlange situatie geeft aan dat 
de waarde ‘betrokken en oplossingsgericht’ reeds langdurig niet op de agenda staat. 
 
Op basis van het bovenstaande is de conclusie dat de onderzochte gedragingen van de 
gemeente, bezien vanuit de kernwaarden die de essentie vormen van behoorlijk 
overheidsoptreden, op alle vier de kernwaarden onbehoorlijk zijn.  
 
Dit zijn zorgelijke bevindingen die nopen tot reflectie en tegelijkertijd tot actie.  
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Aanbevelingen 
 
De ombudsman beveelt de wethouder Economische Zaken het volgende aan: 
 
1. Bezinning over de vraag wat de achtergrond is dat marktondernemers vanuit de 

gemeente (bestuur en ambtelijke organisatie) anders worden bejegend dan 
bijvoorbeeld ondernemers in de detailhandel.  

‘Anders’ dient breed te worden opgevat daar neerbuigend gedrag jegens 
marktondernemers patroonmatig voorkomt in verschillende gedaantes (stijl, kwaliteit, 
taalgebruik, zorgvuldigheid), vanuit meerdere ambtelijke organisatieonderdelen (directie 
Economische Zaken en Cultuur en de directie Stadswerken) en door zowel het 
gemeentebestuur als door stadsdeelbesturen.  
Ons onderzoek toont o.a. grote verschillen hoe de gemeente zich enerzijds in 2017 
presenteert, opstelt en verantwoordt ten opzichte van winkeliers in de detailhandel en 
anderzijds hoe de gemeente zich in 2018 positioneert ten opzichte van marktondernemers 
op de Amsterdamse markten.  
Ook het feit dat het stadsdeelbesturen en gemeentebestuur van Amsterdam jarenlang 
zich niet hebben gehouden aan de eigen verordeningen inzake de Amsterdamse markten 
en toezeggingen jegens marktondernemers niet zijn nagekomen, geeft aan dat er weinig 
aandacht is voor de ondernemers op de markten. 
Het vraagstuk dat voorligt is: onderzoek wat nodig is om de communicatie met 
marktondernemers vanuit productieve communicatie te voeren, waarbij gemeente en 
ondernemers vanuit een partnerschap aan verbetering werken. Stel de vraag hoe 
eventueel een conflict bij tegengestelde belangen productief gemaakt kan worden. 
Respecteer daarbij de andersoortige (praktijk)deskun-digheid en de autonomie van 
ondernemers. Corrigeer intern elke (onbewuste) neerbuigende uitlating over 
marktondernemers en stel grenzen aan uitingen die strijden met een professionele, 
burgers dienende houding.  
Werk aan wederzijde vertrouwen, bijvoorbeeld middels het YUPTA-model voor 
vertrouwen.3  
 
2. Ontwerp een volledige bestuurlijke visie en maak hierbij gebruik van de kennis 

van marktkooplieden.  
Het document Marktvisie 2018-2026 blijkt geen visie te omvatten zoals te titel suggereert.  
Zo ontbreekt de rol van de gemeente als beheerder van de Amsterdamse markten en 
wordt de functie van de markten voor de stad zeer beperkt gedefinieerd; ook de sociale 
functie en historische achtergrond zouden in een echt visiedocument aandacht hebben 
gekregen. 
De kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwingen schieten ernstig te kort. Een dergelijk 
document is te zwak om beleid op te funderen.  
Het is aan het college om een actuele eigentijdse kijk op de Amsterdamse markten te 
formuleren, inclusief een heldere bevoegdheden- en taakverdeling met de 
stadsdeelbesturen in kader van “verlengd bestuur”.  
Een grote rol voor de stadsdeelbesturen betekent dat de onvermijdelijke vraag aan de 
orde is hoe het college kan voorkomen dat door gebrek aan expertise bij de stadsdelen in 
de toekomst weer vormen van verwaarlozing van de markten optreedt.  

 
3 Nevejan, C. I. M. (2007). Presence and the design of trust.  
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Organiseer bijvoorbeeld een visie- en ontwikkeltraject dat laat zien dat Amsterdam trots is 
op de markten en erin slaagt om dit samen met marktondernemers en bewoners goed en 
duurzaam neer te zetten.  

 
3. Ontwikkel een betrouwbaar metings- en waarderingsinstrument voor de 
markten 
Het fundament onder de Marktvisie 2018-2026 blijkt kwalitatief en kwantitatief zwak en 
ondeugdelijk te zijn.  
Ons onderzoek wijst tevens uit dat de gebiedsgerichte uitwerkingen die in 2019 zijn 
opgeleverd om meerdere redenen geen houvast kunnen en mogen bieden voor concrete 
maatregelen.  
De gemeente dient een specifiek op de markten gericht betrouwbaar metings- en 
waarderingsinstrumentarium te ontwikkelen om de conditie van de markten te monitoren.  
Beleidsontwikkeling en het weloverwogen treffen van maatregelen dient gebaseerd te zijn 
op eerlijke en betrouwbare informatie. Die ontbreekt nu voor de Amsterdamse markten; 
daarom is het belangrijk om deze instrumentaria te ontwikkelen.  
 
4. Versterk en professionaliseer de administratieve organisatie.  
De administratieve organisatie van de afdeling SW/markten toont ernstige 
tekortkomingen; hierdoor is de dienstverlening aan marktondernemers onder de maat.  
De communicatie met marktondernemers loopt door uiteenlopende fouten in de 
administratie en onduidelijkheden in de verordening en (onder)mandaten hierdoor 
moeizaam. 
Versterking is allereerst nodig op administratief gebied om achterstanden in het 
marktbeheer (zoals het ontbreken van inrichtingsbesluiten) weg te werken. De registratie 
en controle van correcte, eenduidig verzamelde scangegevens dient te worden 
georganiseerd. 

  
De afdeling SW/Markten wordt (o.a. in relatie tot de directie EZC) getypeerd als een 
uitvoeringsorganisatie. Deze typering maakt dat er te weinig oog is voor de bestuurlijke 
omgeving waarin de medewerkers van SW/Markten functioneren, en voor de kaders en 
mandaten waartoe zij zich hebben te verhouden. De scheiding tussen beleid en uitvoering 
is zo bezien minder hard en beleid en uitvoering zitten op onderdelen heel dichtbij elkaar.  
Dit besef van de bestuurlijke omgeving dient bij SW/Markten te worden versterkt, terwijl 
EZC/Ondernemersklimaat bij beleidsontwikkeling meer oog voor de dagelijkse praktijk en 
de uitvoering moet krijgen.  
SW/Markten moet actiever informatie brengen en EZC/Ondernemersklimaat moet 
actiever informatie halen.   

 
5. Herzie de Marktverordening, dit is noodzakelijk voor versterking van het 
marktbeheer. 
Versterking van het marktbeheer vraagt om een herziening van de huidige 
Marktverordening, gericht op het opheffen van hiaten, onduidelijkheden en voor 
ondernemers knellende situaties (conform bijlage 2 van dit rapport).  
Versterking van het marktbeheer vereist ook dat voor het organiseren van herindelingen 
stedelijke kaders worden ontwikkeld en het verrichten van de werkzaamheden die voor 
circa 2010 gelijktijdig met een herindeling plaatsvonden. 
De (toelichting in de) Marktverordening dient helderheid te verschaffen over hoe het 
bestuurlijk stelsel functioneert met betrekking tot de Amsterdamse markten. Anders 
gezegd; helderheid bieden over hoe “verlengd bestuur” werkt. 



11 
 

Deze herziening dient vooraf te gaan aan de integrale herziening die is voorzien in kader 
van de wijzigingen die worden verwacht door invoering van de in Europese 
dienstenrichtlijn en de Omgevingswet, mogelijk in 2024. Benut deze herziening als een 
kans om het regulerende kader helder neer te zetten. Doe dit met aandacht en 
betrokkenheid om te voorkomen dat ontwerpfouten weer leiden tot irritaties en klachten 
in de stad.    
 
6.  Schep duidelijkheid over de taken; marktmeester is ook gastheer    
De onduidelijkheid over wat de taken zijn van de verschillende functionarissen binnen 
SW/Markten dient te worden opgeheven. Op basis van de gevoerde gesprekken is 
behoefte aan de volgende verhelderingen en aanpassingen: 
- onderken en breng in praktijk dat de marktmeester, naast toezichthouder, ook gastheer 

is op de markt voor marktondernemers en bezoekers van de markt.  
- het organiseren van herindelingen moet (weer) een gestructureerd samenspel worden 

onder leiding van de marktbeheerder aan de hand van generieke, stedelijke criteria. Een 
samenspel onder leiding van de marktbeheerder, met marktmeesters en 
marktondernemers; 

- de functie van marktmakelaar moet worden toegespitst en versterkt, en worden 
beschreven in relatie tot de relevante functionarissen in de stadsdeelorganisaties (zoals 
straatmanagers, gebiedsmanagers en – teams). De marktmakelaar moet zodanig in het 
krachtenveld zijn gepositioneerd dat de functie en het belang van de markt tot zijn 
recht komt. 

 
Ten slotte  
 
De conclusies en bevindingen zijn scherp en daarmee ook pijnlijk voor de gemeente. Het is 
mijn taak en rol om eerlijk en duidelijk te zeggen wat uit ons onderzoek is gebleken. Mijn 
ervaring leert dat snel een defensieve houding op de loer ligt als men zich aangevallen 
voelt. Ik snap dat goed. Niets menselijks is ons vreemd. Dit rapport gaat over wat niet goed 
gaat, en niet over al die dingen die binnen de gemeente goed gaan. Ten aanzien van de 
Amsterdamse markten kan ik niet anders concluderen dan dat de gemeente ‘de 
marktwaarde’ ondermijnt. Dit geldt ook voor de bestuurlijke besluitvorming en de controle 
door de gemeenteraad op de uitvoering van bestuurlijke besluiten. 
 
De verantwoordelijkheid van een ombudsman houdt nu op, daar waar die van de 
gemeente nu start. Daarbij wens ik de Wethouder Economische Zaken, zijn ambtenaren en 
ook alle marktondernemers veel wijsheid en sterkte toe.  
 
 
Amsterdam, 9 maart 2023 
 
 
 
 
Munish Ramlal 
Ombudsman Metropool Amsterdam 
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3 Leeswijzer 
 
 
Het nu volgende vierde hoofdstuk bespreekt de aanleiding voor dit onderzoek.  
Het gaat hierbij om een onderzoek uit eigen beweging door de ombudsman. Wat dit 
inhoudt wordt toegelicht in hoofdstuk vijf. De planning en het verloop van het onderzoek 
zijn anders uitgepakt dan oorspronkelijk gedacht. Hoe dit komt en wat dit voor de inhoud 
heeft betekent komt ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
Het nut en de noodzaak van herindelingen wordt in hoofdstuk zes beschreven: hoe deze 
systematiek in het verleden heeft gefunctioneerd en welke veranderingen deze werkwijze 
door de jaren heen heeft ondergaan.  
 
De systematiek van herindelingen staat in verschillende verordeningen beschreven. 
Bewoners en ondernemers kunnen naar aanleiding van voorstellen van het college om een 
verordening aan te passen zogenoemde zienswijzen indienen. Namens het college 
formuleren ambtenaren een reactie op deze zienswijzen. De zienswijzen en de reacties van 
het college worden gebundeld in een zogenoemde Nota van beantwoording. Deze Nota 
van beantwoording wordt gelijktijdig met de voorstellen van het college om de 
verordening te wijzigen aan de Gemeenteraad aangeboden.  
Een Nota van beantwoording is dus een bestuurlijk document: het college neemt kennis 
van de Nota van beantwoording en biedt deze Nota vervolgens ter kennisname aan de 
gemeenteraad aan.  
 
In dit hoofdstuk gaat de aandacht eerst uit naar de stand van de herindelingen op de 
Amsterdamse markten. We hebben de Nota’s van beantwoording geanalyseerd om te 
kijken hoe het college om is gegaan met de zienswijzen zoals die door marktondernemers 
zijn ingediend, die gaan over het organiseren van herindelingen.  
 
In hoofdstuk zeven wordt een vergelijkbare werkwijze toegepast, als in hoofdstuk zes, 
maar dan met betrekking tot de Marktvisie 2018-2026.  
Ook in dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van hoe de gemeente is omgegaan met de 
zienswijzen van de marktondernemers: waar is wel/niet op gereageerd en wat is op welke 
wijze gehonoreerd? We hebben de zienswijzen geanalyseerd die iets opgemerkt hebben 
over herindelingen en over de kwantitatieve of kwalitatieve onderbouwingen in de 
Marktvisie 2018-2026. Ook staan we stil bij de raadsbehandeling in september 2018 en bij 
het Uitvoeringsprogramma Marktvisie. 
 
Maar eerst wordt in dit hoofdstuk – met name aan de hand van de inhoudsopgaven - de 
opzet, stijl en onderbouwing van de Marktvisie 2018 – 2026 vergeleken met die in de nota 
Detailhandels-beleid 2018-2022. Deze nota over de Amsterdamse detailhandel heeft als 
subtitel ‘Sterke winkelgebieden in een groeiende stad’ en is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 20 december 2017; circa negen maanden eerder dus dan de Marktvisie 
2018-2026.  
 
Sinds 1 oktober 2022 geldt de nieuwe Marktverordening 2022. Het ging hierbij om een 
tussentijdse herziening, die met name gericht was op het opheffen van knelpunten. Ook bij 
deze herziening konden weer zienswijzen worden ingediend. In hoofdstuk acht analyseren 
we de zienswijzen zoals deze door marktondernemers zijn ingediend en de reacties van het 
college over het onderwerp dagelijks digitaal indelen van markten (via de applicatie Kies je 
Kraam). 
Met de analyse van drie Nota’s van beantwoording over onderwerpen waar 
marktondernemers op hebben gereageerd onderzoeken we de klacht van ondernemers 
dat hun inbreng door de gemeente zou worden genegeerd en dat zij onheus zouden 
worden bejegend. 
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De nota sluit af met hoofdstuk 9 over twee onderwerpen waar marktondernemers 
specifiek over klagen. Het gaat om de bereikbaarheid van en communicatie door 
SW/Markten en over de kwaliteit van de administratieve organisatie bij deze afdeling.  
 
Tenslotte zijn er drie bijlagen. 
 
Bijlage 1: Tijdlijn marktbeheer en marktbeleid 
Deze bijlage schetst een historisch overzicht over het marktbeheer en marktbeleid door de 
jaren heen. Het kan verstandig zijn kennis te hebben van deze bijlage voor het begrijpen 
van de hoofdstukken 6 t/m 9. 
 
Bijlage 2: Marktverordening; belangrijk en beter 
Deze bijlage schetst het nut en het belang van een Marktverordening voor de 
Amsterdamse markten.  
Deze bijlage bevat ook concrete wijzigingsvoorstellen die in aanmerking komen om bij de 
wijzigingsvoorstellen voor de eerstvolgende Marktverordening te betrekken. Deze 
wijzigingsvoorstellen komen voort uit de gesprekken zoals deze in november 2022 met 
marktondernemers zijn gevoerd. 
 
Bijlage 3: Begripsomschrijvingen 
Deze derde bijlage bevat omschrijvingen van begrippen die in het kader van de 
Amsterdamse markten veel worden gebruikt. 
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4 Aanleiding voor het onderzoek 
 
 
Van de markt verwijderd …  
 
Een marktondernemer wendt zich begin mei 2021 tot de Ombudsman. Hij is volgens hem 
onterecht op 31 augustus 2020 van de Westerstraatmarkt verwijderd. Daarnaast is hem, in 
afwijking van de Marktverordening, twee weken de toegang tot de markt ontzegd in plaats 
van één week (op 31 augustus en op 7 september 2020). 
De ondernemer stelt dat indien de gemeente zich aan de eigen Verordening op de 
straathandel 2008 had gehouden en aan de Marktverordening 2016 er geen basis zou zijn 
geweest voor zijn verwijdering.  
 
De marktondernemer tekent bezwaar aan tegen zijn verwijdering van de markt, daar deze 
verwijdering onder onjuiste omstandigheden heeft plaatsgehad en aangezien ook de 
opgelegde straf onjuist is: niet conform de Marktverordening 2016. 
Op 21 juni 2021 bevestigt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum dat de ondernemer 
door de marktbeheerder op onjuiste gronden van de markt is verwijderd en spreekt ook uit 
dat de opgelegde strafmaat onjuist is. 
 
De marktondernemer heeft in verband met zijn verwijdering omzetverlies geleden. 
Daarnaast is hij publiekelijk door deze gang van zaken beschadigd, o.a. doordat de 
marktbeheerder bij de verwijdering zich actief heeft laten begeleiden door een groep van 
zes boa’s (terwijl een andere groep van zes boa’s op afstand staat). Dit heeft tot veel tumult 
geleid, o.a. doordat de marktondernemer wilde weten op grond van welk artikel uit de 
verordening hij werd verwijderd en de marktbeheerder daar geen antwoord op gaf.  
Een stapeling van onjuistheden (zoals een onjuiste verwijzing naar een bezwaarprocedure, 
een onvolledig onderzoek naar de claim, verzuimen een schaderapport te verzenden) in de 
afwikkeling van de schadeclaim door verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen 
heeft ertoe geleid, dat de marktondernemer (en zijn gezin) nog meer is gedupeerd.  
Onjuistheden in het behandelingsproces van de schadeclaim leiden ook tot een onjuist 
besluit d.d. 5 januari 2022. Dit besluit over de schadeclaim wordt door de manager 
Markten ingetrokken.  
 
Zowel de gemeente als de markondernemer geven de voorkeur aan het vermijden van een 
juridische procedure over de schadeclaim. Dit is reden voor de ombudsman om 
procesbegeleiding aan te bieden om tot een oplossing te komen.  
De schadeclaim is recent naar tevredenheid van beide partijen afgewikkeld. 
 
Sinds 2018 klachten over het achterwege blijven van herindelingen  
 
Begin 2018 zijn de eerste marktondernemers die het spreekuur van de ombudsman 
bezoeken met klachten over het achterwege blijven van herindelingen twee bestuursleden 
van Marktvereniging Waterloo anno 1885.  
Hun verhaal gaat in eerste instantie over de wijze waarop het dagelijks bestuur van 
stadsdeel Centrum voornemens is het Waterlooplein te herstructureren en de markt te 
herinrichten. Maar tijdens dit gesprek beklagen zij zich ook over hoe de gemeente haar 
beheertaak ten opzichte van de markt verwaarloost en in gebreke blijft door geen 
herindelingen te organiseren.  
De ombudsman vat deze klachten samen en legt deze op 19 januari 2018 voor aan de 
klachtencoördinator van stadsdeel Centrum (waar het toenmalige Marktbureau van 2016 
tot 2020 organisatorisch onder valt):  
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“Volgens de Marktverordening artikel 3.7 dient het college ten minste eenmaal per drie jaar 
te beoordelen of een herindeling van de markt noodzakelijk is. Sinds de oplevering van het 
huidige plein in 1988 is dit 5-maal gebeurd, hetgeen neerkomt op eenmaal in de zes jaar. 
Dit gegeven o.a. in combinatie met het feit dat de gemeente in de achterliggende jaren 
niet heeft gehandhaafd op de zogenoemde 3-dagenregeling voor vaste plaatshouders, 
maakt dat er veel ondernemers niet hebben kunnen doorstromen en op de markt 
vermijdbare openbare plekken zijn ontstaan.  
Deze open plekken zien we terug in een relatief lage bezettingsgraad. Deze lage 
bezettingsgraad is de afgelopen jaren ook verder negatief beïnvloed door:  
- gebrekkig handhaven van parkbeheer op het plein en het tellen van parkeerplaatsen als 

uit te geven marktplekken; 
- het onvoldoende actief uitgeven van voorkeurskaarten voor lege plekken en lege 

boxen, en geïnteresseerde ondernemers afraden om op de markt te gaan staan; 
- het feit dat plaatshouders slechts één vaste plek mogen kiezen terwijl zij de voorkeur 

hebben voor twee vaste plekken; vasthouden aan het slechts mogen kiezen van één 
vaste plek creëert leegstand …” 

 
Aangezien de klachten van de ondernemers, zoals eerder gezegd, primair de 
herstructurering van het plein en de herinrichting van de markt betreffen, concentreert de 
Ombudsman zich op deze punten; de klachten van de ondernemers over de wijze waarop 
de gemeente de markt beheert worden ‘geparkeerd’.4 
 
De klacht van de marktondernemer van de Westerstraatmarkt in 2021 actualiseert de 
eerdere klachten vanuit het Waterlooplein. Inmiddels zijn er ook signalen van andere 
markten over het gedurende meerdere jaren niet organiseren en/of het niet beoordelen 
van de noodzaak tot een herindeling, terwijl marktverordeningen dit wel voorschrijven.  
Door met de ‘Ombulance’ actief de Amsterdamse markten te bezoeken, verneemt de 
ombudsman zelf uit de eerste hand van de marktondernemers hun klachten.  
Dit alles leidt tot het besluit van de ombudsman om een breed ‘onderzoek uit eigen 
beweging’ te doen naar de behoorlijkheid van het gemeentelijke handelen op het 
beleidsterrein van de markten. 

  

 
4 Het onderzoek dat volgt naar aanleiding van de klachten over de herstructurering van het 
Waterlooplein leidt tot twee rapportages. De eerste aan het Dagelijks Bestuur stadsdeel Centrum 
op 4 september 2018 en een tweede, na oplevering van het plein op basis van de eerste ervaringen 
met de nieuwe marktinrichting, op 11 mei 2022 aan de Gemeenteraad en aan het college van B&W.  
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5 Onderzoek uit eigen beweging 
 
 

‘Een markt is niet alleen maar een tijdelijke functionele plaats waar goederen en geld 
van eigenaar verwisselen. Niet alleen maar een lastig dossier met gezeur van 

kooplieden, gedoe met integriteit en waar de boel niet op orde is’ 5 
 
 
Onderzoek uit eigen beweging; wanneer en hoe 
 
Een onderzoek uit eigen beweging door de ombudsman heeft als kenmerk dat het niet 
gebaseerd hoeft te zijn en zich niet hoeft te beperken tot één specifieke klacht, maar een 
“rode draad” waarneemt naar aanleiding van meerdere klachten, meldingen en/of eigen 
observaties.  
Ook kan een onderzoek uit eigen beweging plaatsvinden uit urgentie. Hoewel de 
Ombudsman in beginsel een tweedelijnsklachtvoorziening is (primair ligt de taak 
klachtbehandeling immers bij de eerste lijn: de gemeente zelf) kan het voorkomen dat de 
aard van de zaak maakt dat direct een (re)actie, een onderzoek of interventie nodig is. 
 
Naar aanleiding van klachten vanuit verschillende markten over het niet organiseren van 
herindelingen door de gemeente heeft de ombudsman besloten tot een breder onderzoek 
uit eigen beweging. Breder, omdat het onderzoek ook ingaat op de klacht van 
marktondernemers dat er niet naar hen wordt geluisterd, dat hun inbreng wordt 
genegeerd en dat de gemeente onbereikbaar is.  
Stadswerken-Markten zou niet of onvoldoende snel reageren op brieven, e-mails en 
telefonische boodschappen. De ondernemers klagen daarnaast dat de gemeente beslist 
over marktzaken zonder de vereiste kennis, praat over marktondernemers en soms ook wel 
met de ondernemers, maar men luistert niet en met hun inbreng wordt volgens hen door 
de gemeente niets gedaan.  
 
De ombudsman heeft deze klachten beluisterd en vervolgens onderzoek ingesteld.  Het 
onderzoek naar het handelen van de gemeente omvatte de volgende werkzaamheden: het 
voeren van twee gesprekken met circa 20 marktondernemers (van 6 markten), 7 
gesprekken met medewerkers van EZC/Ondernemersklimaat en 6 gesprekken met 
SW/Markten, analyseren van Nota’s van beantwoording, lezen van achtergrondstukken en 
het driemaal schouwen van markten.  
 
Organisatie marktbeheer en marktbeleid 
 
Het voormalige Marktbureau valt sinds 1 januari 2020 niet meer onder stadsdeel Centrum 
(waar het sinds 2017 organisatorisch was ondergebracht), maar onder de directie 
Stadswerken (binnen de cluster Gebiedsgericht werken en Stadsbeheer). Deze overstap is 
gepaard gegaan met een naamsverandering: het Marktbureau heet sindsdien afdeling 
Markten.  
De taak van de nieuwe afdeling is hetzelfde gebleven: de afdeling Markten is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en het beheer van de 26 gemeentelijke 
warenmarkten in Amsterdam en de 2 markten in Weesp. Het marktbeleid blijft 
onveranderd de verantwoordelijkheid van de directie Economische Zaken 6/afdeling 
Ondernemersklimaat (in de cluster Ruimte en Economie).  
 

 
5   Notitie Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijk markten’, 6 februari 2017, pagina 3. 
6   Sinds 2021 Economische Zaken en Cultuur (EZC). 
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Om de huidige situatie en conditie van de Amsterdamse markten te kunnen begrijpen, 
inclusief de bestuurlijke en ambtelijke aansturing door de jaren heen, is Bijlage 2 opgesteld: 
Tijdlijn marktbeheer en marktbeleid.  
Deze bijlage schetst op hoofdlijnen de ontwikkeling van het gemeentelijke beheer en 
beleid, met informatieve citaten uit notities en besluiten over met name de conditie van 
het gemeentelijke marktbeheer. Deze bijlage biedt ondersteuning bij het begrijpen van de 
huidige situatie en welke factoren en actoren hierbij relevant zijn (geweest). 
 
Tijdpad en aanpak 
 
Bij aanvang van het onderzoek wordt de volgende planning aangehouden: 
Mei ‘22:  Ombudsman kondigt de start van het onderzoek naar herindelingen 

van de markten en de bejegening van marktondernemers aan en 
verzoekt SW/Markten en EZ/Ondernemersklimaat relevante stukken 
aan te leveren over de laatste Marktverordeningen, Marktvisie, 
Overzicht herindelingen en inrichtingsbesluiten, nota’s van 
Beantwoording, werkafspraken tussen EZ/Ondernemersklimaat en 
SW/Markten etc. 

Juni – september ‘22:  Een documentenanalyse o.a. naar de wijze waarop de inbreng van de 
ondernemers wordt gehonoreerd en/of wordt geadresseerd in de 
meest recente nota’s van beantwoording (Verordening 2016, 
Marktvisie 2018 – 2026 en de Verordening 2022). 

Augustus – januari ‘23:  Het plegen van hoor en wederhoor SW/Markten en 
EZ/Ondernemersklimaat. Met medewerkers van beide afdelingen 
vinden afzonderlijk circa 6 gesprekken plaats. 

 
Onvoorziene ontwikkelingen maken dat deze planning niet wordt gehaald, waarover in het 
onderstaande meer. Op 1 en 2 maart hebben 4 marktondernemers, 3 medewerkers van 
SW/Markten7 en 2 medewerkers van EZC/Ondernemersklimaat gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om op deze dagen het conceptrapport van de ombudsman te checken op 
feitelijke onjuistheden. Het rapport is op 9markt 2023 gepresenteerd. 
 
Onvoorziene ontwikkelingen en tussentijdse interventies: mei 2022 – januari 2023 
 
Tijdens het onderzoek doen zich enkele onvoorziene voorvallen voor waardoor het 
onderzoek langer duurt dan gedacht en anders loopt dan verwacht. Marktondernemers 
benaderen de ombudsman en bepaalde interventies blijken nodig om het werkbaar te 
houden en om escalatie te voorkomen. De ombudsman zet in november 2022 de deur 
open voor marktondernemers zodat zij hun verhaal kunnen doen. E.e.a. leidt ertoe dat het 
onderzoek met drie onderwerpen wordt uitgebreid.  
In het onderstaande lichten we de onverwachte voorvallen en interventies toe, daar zij een 
goed beeld geven van de dynamiek en de actuele vraagstukken in het voorliggende 
“dossier markten”.  
 
Waterlooplein; herstructurering plein en herinrichting markt 
Voorjaar 2022 is er sprake van een toenemende verslechterende sfeer tussen de 
gemeente en marktondernemers op het Waterlooplein over de oplevering van het 
geherstructureerde plein, het functioneren van de opslagboxen en de bejegening van de 
marktondernemers naar aanleiding van de voorgenomen schouw van hun handelswaar. 
Zoals eerder gemeld leidt dit tot een brief van de ombudsman aan de Gemeenteraad en 
het college van B&W d.d. 11 mei 2022 (zie noot 4). 
 

 
7   Waaronder de voormalige manager Markten. Najaar 2022 heeft zich bij de afdeling SW/Markten 
een personele managementwisseling voorgedaan. 
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Noordermarkt; aanbieding van een ‘fictieve’ tijdelijke, vaste plaats 
Eind september 2022 krijgt de ombudsman klachten van marktondernemers op de 
Noordermarkt naar aanleiding van een brief d.d. 7 september 2022 van SW/Markten.  
In deze brief wordt aan sollicitanten een tijdelijke vaste plaats-vergunning aangeboden, 
waaraan een aanwezigheidsplicht is gekoppeld. Als zij deze plaats niet accepteren 
verliezen zij hun anciënniteit, en bezwaar maken tegen deze gang van zaken is niet aan de 
orde, zo meldt de brief.  
Deze aanbieding aan de sollicitanten zou de doorstroming op de markt verbeteren en 
daardoor tot een hogere bezetting leiden, zo is de redenering van SW/Markten.  
 
De ondernemers lezen en ervaren deze brief anders: de kans op doorstroming zou volgens 
hen voor alle ondernemers op de markt moeten gelden (en niet alleen voor sollicitanten) 
en dient te gebeuren door een herindeling. Een herindeling is het geëigende instrument 
om doorstroming te realiseren volgens de ondernemers.  
Daarnaast vinden de ondernemers de aanwezigheidsverplichting die aan deze tijdelijke 
vaste plaats is gekoppeld te sterk afwijken van hun vrije ondernemerschap, zoals zij dat als 
sollicitant hebben (met een sta-verplichting van vier dagen per jaar). Ook steekt het hen 
dat niet vastligt waar op de markt die vaste plaats is. Hen wordt nu een zogenoemde 
‘fictieve’ tijdelijke, vaste plek aangeboden met een sta-verplichting van tien keer per 
kwartaal.8 
 
Door herindelingen dus niet tijdig en duidelijk te organiseren in de achterliggende jaren, 
heeft de gemeente een situatie in de hand gewerkt die tot conflicten leidt. Juist bij een 
schaars aantal plekken is tijdigheid en zorgvuldigheid van een herindeling belangrijk voor 
een ordentelijke, stabiele markt. De gemeentelijke nalatigheid heeft tot stagnatie geleid, in 
coronatijd is deze versterkt.  
Vervolgens worden nu – door een marktmakelaar en dan ook nog onverwacht - middelen 
ingezet om de doorstroom te bevorderen, zoals deze specifieke, op sollicitanten gerichte 
actie op de Noordermarkt, in plaats van dat het algemene middel van een herindeling 
adequaat wordt toegepast.  
 
In het kader van het lopende onderzoek heeft de ombudsman aanvullende vragen gesteld 
naar de bestuurlijke basis van en de ambtelijke mandatering binnen Stadswerken-Markten 
voor de maatregelen in de brief.9 Tegelijkertijd heeft de ombudsman de oproep aan de 
directeur Stadswerken gedaan om een pas op de plaats te maken en geen uitvoering te 
geven aan de brief van 7 september 2022 tot het lopende onderzoek is afgerond.  
 
Personele wisseling; management SW/Markten 
Half oktober 2022 legt de manager Markten onverwacht haar functie neer; na twee weken 
wordt de plaats opgevuld door een collega-manager vanuit de directie Stadswerken.  
Deze personele wisseling heeft de informatievoorziening aan de Ombudsman qua tempo 
van aanlevering beïnvloed, maar heeft inhoudelijk het proces van hoor en wederhoor niet 
uit balans gebracht. De ombudsman heeft waardering voor het feit dat de voormalige 
manager bereid is gebleken haar opvolgster te ondersteunen (o.a. bij verdere aanlevering 
van stukken) en in het kader van hoor en wederhoor was zij op 25 januari 2023 ook bereid 
om de ombudsman uitvoerig te woord te staan, in bijzijn van de huidige manager-Markten.   
 
Ambtelijk optreden op markten; ergernis en twijfel over bestuurlijke basis 

 
8  De sta-verplichting tien keer per kwartaal is niet voor alle marktondernemers haalbaar. Voor 
oudere marktondernemers is de periode januari-maart de vakantieperiode, voor anderen is het dé 
periode om in het buitenland beurzen af te gaan om handel te halen. Dat niet ingaan op dit aanbod 
van een ‘fictieve’ tijdelijke, vaste plek ten koste gaat van hun opgebouwde anciënniteit wordt dan 
ook als zeer onrechtvaardig ervaren.  
9  Op deze vraag van de ombudsman is geen adequaat antwoord gekomen. 
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Naast de Noordermarkt komen vanaf oktober ook van andere markten klachten over 
maatregelen die ambtenaren op basis van de Marktvisie voornemens zijn te treffen zonder 
dat daar een deugdelijke bestuurlijke basis voor is. Marktondernemers van Plein ’40-’45 en 
Buikslotermeerplein beklagen zich bij de ombudsman. 
De ombudsman besluit daarom zijn kantoor open te stellen voor marktondernemers om 
naar hun verhalen te luisteren: iedereen die wil is welkom op 2 november vanaf 19.30 uur. 
De ombudsman nodigt niet actief uit; het is aan de ondernemers zelf om hun collega’s te 
wijzen op deze gelegenheid tot een gesprek. Een gesprek om hun ervaringen met collega’s 
van andere markten te delen en waarbij de ombudsman luistert. Circa twintig ondernemers 
van zes markten maken gebruik van deze gelegenheid en zijn 2 november aanwezig. De 
avond wordt afgesloten met een vervolgafspraak op 30 november.  
 
Resultaat gesprekken marktondernemers – Ombudsman (2 en 30 november 2022) 
Twee bijeenkomsten met marktondernemers (van de markten Albert Cuyp, 
Buikslotermeerplein, Plein ’40-’45, Noordermarkt, Waterlooplein, Westerstraatmarkt en 
Zuidoost) leiden ertoe dat het onderzoek naar herindelingen en bejegening van 
marktondernemers wordt uitgebreid met de onderwerpen: 

- Digitale indelingssysteem ‘Kies je Kraam’ (zie hoofdstuk 8 en 9); 
- De kwaliteit van de administratieve organisatie van SW/Markten (zie hoofdstuk 9); 
- Een inventarisatie van regels en artikelen in de verordening die volgens de 

kooplieden aanpassing behoeven i.v.m. het feit dat zij te beperkend zijn en/of 
onjuistheden bevatten (zie bijlage 2). 

 
ICT-indelingssysteem Kies je kraam; beloftes versus werking 
Ondernemers op Plein ’40-’45 zijn na een onderbreking door corona in 2022 weer 
aangesloten op de dagelijkse digitale marktplaatsindeling-app. De gedachte achter het 
systeem (dat werkende wijs wordt ontwikkeld) heeft hun steun, maar in de praktijk werkt 
het niet of niet naar behoren.  
Een knellende onvolkomenheid voor marktondernemers op dat moment (november 2022) 
is, dat bij het digitaal kiezen van een plek niet zichtbaar is wat de ondernemer verkoopt 
direct naast de voorkeursplek.  
Voor alle marktondernemers geldt dat bij een plek op de markt de locatie ertoe doet, maar 
ook welke handel in de directe omgeving wordt aangeboden is relevant: twee 
bloemenkramen naast elkaar werkt/verdient niet. Doordat de indeling –app hier geen 
informatie over geeft is het selecteren van een plek een gok en zijn marktmeesters ’s 
ochtends na 9.00 uur alsnog handmatig plaatsen aan het toewijzen, zodat er voor 
ondernemers en bezoekers een aantrekkelijke markt komt te staan.  
Dit soort knelpunten –die zich met name op zaterdagen voordoet- in combinatie met 
andere storingen en fouten in het systeem, maakt dat ondernemers ’s ochtends afhankelijk 
blijven van marktmeesters om tot een correcte toewijzing van de marktplekken te komen. 
Dit gaat gepaard met uren omzetverlies voor de ondernemers en is hinderlijk voor het 
marktpubliek dat moet wachten totdat iedereen is geplaatst en gereed is met uitpakken en 
inrichten van de kramen.  
 
Zoals de ondernemers het ervaren worden zij met name op zaterdagen direct in hun 
broodwinning door de gemeente benadeeld. Doordat het systeem niet goed werkt lopen 
zij uren omzet mis. Dit doet pijn en zij voelen zich miskend. Waarom de ontwikkeling van 
het ICT-systeem ‘Kies je Kraam’ niet professioneler wordt opgepakt door de gemeente is 
een vraag die breed leeft. Zij worden immers direct in hun portemonnee geraakt door 
fouten en storingen: zij voelen zich proefkonijn in een ICT-ontwikkeltraject. 
Naar aanleiding van de vele klachten doet de ombudsman op 4 november 2022 de oproep 
aan de directeur Stadswerken om op zaterdagen het systeem ‘Kies je Kraam’ op Plein ’40-
’45 niet te gebruiken en verdere ingrepen en maatregelen op de markt aan te houden tot 
de wethouder Economische Zaken kennis heeft genomen van het onderzoeksrapport van 
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de ombudsman. Daarnaast dringt hij er bij de directeur op aan ‘Kies je Kraam’ niet verder 
uit te rollen naar andere markten totdat het onderzoek van de Ombudsman is afgerond. 
De directeur geeft gehoor aan deze oproep. 
 
Gebiedsuitwerking Marktvisie Amsterdam 2018-2026 Nieuw-West 
Ondanks de oproep van de ombudsman om voor de markt op Plein ’40-’45 geen 
maatregelen te treffen tot afronding van het lopende onderzoek wordt eind november 
toch agendering voorbereid met vergaande voorstellen in het kader van 
‘Gebiedsuitwerking Marktvisie Amsterdam 2018-2026 voor Nieuw-West’.  
Door vertraging bij de voorbereiding van de stukken voor het Dagelijks Bestuur heeft de 
voorgeschreven afstemming met de marktondernemers niet plaatsgehad. De 
behandelend ambtenaar vanuit Nieuw-West stelt op 25 november aan de 
marktondernemers voor om dit probleem op te lossen door ’s ochtends met het document 
op de markt langs te komen en enkele marktondernemers te consulteren.  
De marktondernemers zijn zeer verbolgen over deze gang van zaken, sturen het 
desbetreffende document door naar de ombudsman met het verzoek te interveniëren. De 
onvrede bij de marktondernemers over het voorbereidingsproces, over hoe ze worden 
bejegend en over de inhoud van de voorstellen is groot.10 
De ombudsman doet diezelfde dag het verzoek aan de directeur Economische Zaken en 
Cultuur (volgens de DB-flap de behandelende directie), verdere voorbereiding van de 
bestuurlijke besluitvorming aan te houden. Op 25 november schrijft de portefeuillehouder 
Economische Zaken van Nieuw-West aan de stadsdeelcommissie dat meer tijd nodig is om 
bestuurlijke besluitvorming over de gebiedsuitwerking voor te bereiden. Ook wordt 
gemeld dat men het rapport van de ombudsman afwacht. 
 
Markt Plein ’40-’45: 5 directies, veel managers en geen zichtbare resultaten  
Dertien klachten van marktondernemers op Plein ’40-’45 die, vanwege het uitblijven van 
een ambtelijke reactie, in september 2022 aan het bestuur van Nieuw-West zijn 
voorgelegd, blijken na ruim drie maanden nog steeds tot geen enkele zichtbare reactie en 
actie te hebben geleid op de voorgelegde knelpunten.  
Op verzoek van de ondernemers adresseert de ombudsman op 31 januari 2023 hun 
klachten in een brief, rechtstreeks gericht aan de bij deze dertien klachten betrokken vijf 
directeuren.  
Naar aanleiding van eigen observaties en ontvangen meldingen tijdens twee bezoeken aan 
de markt (in september 2022 en januari 2023) doet de ombudsman aanvullend op de 
dertien klachten van de ondernemers informatieverzoeken over drie knellende kwesties op 
de markt:  
- De gevaarlijke en beperkte ontsluitingsmogelijkheden van het plein; 
- Problematische toegankelijkheid voor de hulpdiensten; 
- Grote onzekerheid over de continuering van het afvalstation.11 
 
Bovenstaande gebeurtenissen hebben in de afgelopen maanden niet alleen het 
onderzoeksproces beïnvloed, maar illustreren ook waardoor de ondernemers bij de 
gemeente vastlopen. Deze voorvallen en interventies van de ombudsman tonen dat de 
onvrede bij marktondernemers breed over de stad is verspreid, dat de onvrede 

 
10   Zo zijn de marktondernemers op Plein ’40-’45 o.a. verbolgen over het feit dat een van de 
voorstellen is het aantal marktdagen terug te brengen indien het zwerfafval na een marktdag niet 
afneemt. Het vuilprobleem wordt op deze wijze eenzijdig op de ondernemers afgewenteld, terwijl 
de gemeente zelf het afvaldepot een half uur eerder sluit dan de, in de Marktverordening vermelde, 
opruimtijd. Door zo te handelen draagt de gemeente bij aan de vermeende vervuiling. 
11   Brief d.d. 31 januari van de ombudsman aan de directeuren van Stadsdeel Nieuw-West, 
Stadswerken, Economische Zaken, Afval en Grondstoffen en Toezicht Handhaving Openbare 
Ruimte. 
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uiteenlopende zaken betreft en dat hun onmacht groot is. Marktondernemers geven aan 
nergens gehoor te vinden; zowel bestuurlijk als ambtelijk lopen ze vast.  
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6 Herindeling markten; nut en noodzaak 
 

“Het is niet zo moeilijk om een markt vol te krijgen.  
Je moet herindelingen doen en tijdelijke, vaste plaatsen uitgeven.”  12 

 
 
Bij een herindeling worden vrijgekomen vaste plaatsen op de markt en tijdelijke vaste 
marktplaatsen aan ondernemers toegewezen als een vaste marktplaats. 
Marktondernemers met een vaste plaats (ook wel vaste plaatshouders genoemd) vormen 
op deze manier de vaste kern van een markt. Deze ondernemers hebben een sta-
verplichting van minstens drie dagen per week voor een dagmarkt en tien dagen per 
kwartaal voor een weekmarkt. Een sta-verplichting in combinatie met hun vaste plek op de 
markt maken dat vaste plaatshouders voor marktbezoekers makkelijk te vinden zijn en op 
hun aanwezigheid kunnen rekenen.  
 
Tot 2016 schreef de verordening voor, dat eens per drie jaar een herindeling plaatsvindt om 
zo een gezonde markt te houden. Zakt bijvoorbeeld de bezetting onder de 80% dan kan 
dat een signaal zijn dat een herindeling plaats moet vinden. Nieuwe ondernemers kunnen 
bij een herindeling een vaste plaats innemen, waardoor de vaste kern weer wordt versterkt. 
Uit gesprekken met marktondernemers en notities van de gemeente blijkt dat zij allebei de 
norm hanteren dat een gezonde markt een gemiddelde bezetting van minstens 80% heeft.  
 
Tijdens een herindeling kan de markt nog verder worden versterkt door een verhoging van 
de kwaliteit te realiseren door het wijzigen van het aantal vaste marktplaatsen, het instellen 
of wijzigen van brancheplaatsen (plaatsen bestemd voor de verkoop van bepaalde 
producten), het maximeren van bepaalde branches, de instelling van publieke 
zitgelegenheid of een experimentele zone. Zo bezien is een herindeling een belangrijk 
sturingsinstrument voor de gemeente en voor de marktondernemers om de Amsterdamse 
markten goed bezet en aantrekkelijk te houden. 
 
Bijeffecten van een herindeling 
 
Een marktondernemer wordt door een herindeling in de gelegenheid gesteld zijn 
bedrijfsvoering en onderneming af te stemmen op het aantal strekkende meters kraam, op 
het marktpubliek, op economische ontwikkelingen, actuele trends etc.  Zo bezien kan een 
herindeling voor een ondernemer betekenen dat hij niet alleen een andere plek op de 
markt krijgt, maar kan een herindeling ook het moment zijn waarop hij van koopwaar 
verandert, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij het koopgedrag van het publiek. Op deze 
wijze blijft de markt eigentijds en actueel qua aanbod en kan een ondernemer zijn 
koopwaar richten naar de wens van de marktbezoeker. 
 
Oudere marktondernemers geven aan dat het organiseren van 3-jaarlijkse herindelingen 
tussen circa 1960 en 2010 een wisselwerking was tussen de marktmeesters en (een 
vertegenwoordiging van) de marktondernemers. Deze 3-jaarlijks terugkerende 
wisselwerking komt niet alleen de werkrelatie tussen marktmeesters en marktondernemers 
ten goede, maar betekent ook voor sollicitanten en vaste plaatshouders dat zij hierdoor 
een steviger binding met die markt krijgen en houden.  
 

 
12  Uitspraak van een marktbeheerder in gesprek met de Ombudsman, december 2022. 
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Onlosmakelijk onderdeel van een herindelingstraject is dat de gemeente een check doet 
op eventuele betaalachterstanden bij ondernemers. Wat dat betreft leidt een herindeling 
tot een aanvullende check op de gemeentelijke financiële administratie en betekent het 
voor marktondernemers dat eventuele schulden bij de gemeente in beeld komen en in 
beginsel niet verder oplopen. E.e.a. kan ook leiden tot het besluit dat een ondernemer 
stopt. 
 
Een ander effect van een periodieke herindeling is, dat het fraude tegenwerkt. Vergroting 
van de kern vaste plaatshouders betekent immers automatisch verkleining van het aantal 
sollicitanten. Hoe groter het aantal dagelijks uit te geven plaatsen, hoe kwetsbaarder het 
toewijzingssysteem is voor eventuele fraude. 
Een klein aantal sollicitanten betekent ook dat na de loting om 9.00 uur in de ochtend de 
onrust van het uitpakken en inrichten van de kramen beperkt is, en de verkoop in een 
aantrekkelijke sfeer sneller kan starten. 
 
Stand van zaken herindelingen en inrichtingsbesluiten 
 
De notitie ‘Doorontwikkeling volle en aantrekkelijke markten’ d.d. 6 februari 2017 vermeldt 
(zie Bijlage 2) dat in de jaren dat de markten onder de verantwoordelijkheid van de 
dagelijks besturen van de stadsdelen vallen er onvoldoende aandacht naar het overgrote 
deel van de markten is gegaan.  
Hierdoor is verlies opgetreden aan betrokkenheid bij de markten, aan kennis over de 
markten en is de administratieve organisatie verwaarloosd. Daarnaast zijn er weinig tot 
geen investeringen gedaan om de uitvoering en organisatie van markten te moderniseren.  
Dit, gecombineerd met de landelijke trend van verminderd bezoek aan markten resulteert 
in 2016 zichtbaar tot een dalende bezetting bij een groot deel van de Amsterdamse 
markten. Deze neerwaartse trend is dus niet uniek voor Amsterdam, maar het raakt de stad 
met bijna 30 markten wel en natuurlijk ook de ruim 900 ondernemers (exclusief hun 
medewerkers) die er hun brood verdienen (inclusief medewerkers zou het gaan om circa 
1.500 personen). 
 
Een financiële impuls (van € 3,3 miljoen) moet deze neerwaartse spiraal keren. Voor de 
periode 2017-2019 wordt een ‘inhaal- en ontwikkelslag Marktbureau’ opgesteld met als 
doel: basis op orde. Bij de Voorjaarsnota 2017 wordt het hiervoor gevraagde bedrag van € 
3,3 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 1,3 miljoen bestemd is voor het organiseren van 
herindelingen (zie bijlage 1).  
 
Gezien de klachten van de marktondernemers heeft de ombudsman in dit kader aan 
SW/Markten  gevraagd per markt aan te geven wanneer voor het laatst een herindeling 
heeft plaatsgehad en of er een inrichtingsbesluit voor elke afzonderlijke markt aanwezig is. 
Een inrichtingsbesluit is een bestuurlijk besluit (van college of stadsdeelbestuur) waarin 
het aantal plaatsen op een markt is bepaald en waarin nadere regels kunnen zijn 
opgenomen over wat er op de markt mag worden verkocht. Zo bezien is een 
inrichtingsbesluit een belangrijke voorwaarde om de conditie van een markt te 
beoordelen, zowel in kwalitatieve zin (aanbod koopwaar) als in kwantitatieve zin (bezetting 
ten opzichte van het aantal maximaal beschikbare kraamplaatsen).  
 
 
 
 



24 
 

Beantwoording van deze vragen leidt tot het volgende beeld: 
 
Overzicht: Per markt aanwezigheid inrichtingsbesluit en jaar laatste herindeling 
 

Markt 
Inrichtings- 

besluit 
Laatste 

herindeling Markt 
Inrichtings- 

besluit 
Laatste 

herindeling 
Albert Cuyp ja 2022 Noordermarkt biomarkt nee onbekend 

Amstelveld nee onbekend Noordermarkt maandag nee onbekend 

Anton de Komplein ja onbekend Noordermarkt zaterdag nee onbekend 

Bos en Lommerplein ja 2021 Pekstraat ja 2019 

Buikslotermeerplein nee onbekend Plein '40-'45 ja 2019 

Dappermarkt ja 2019 Reigersbos ja onbekend 

Eesterenlaan Biomarkt ja 2016 Spui Boekenmarkt ja 2021 

Ganzenhoef ja onbekend Stadionplein  Ja  2017 

Haarlemmerplein ja 2018 Ten Katestraat nee onbekend 

Lambertus Zijlplein nee onbekend Tussen Meer ja 2011 

Lindengracht nee onbekend Waterlooplein ja 2022 

Nieuwmarkt algemeen ja 2018 Westerstraat nee  2010 

Nieuwmarkt Antiek&Curiosa nee onbekend Weesp woensdag ja onbekend 

Nieuwmarkt Bioversmarkt nee onbekend Weesp vrijdag ja onbekend 
 
 
Bovenstaand overzicht toont dat van de 28 markten die de gemeente beheert, van de helft 
onbekend is wanneer de laatste herindeling heeft plaatsgehad. Dit feit kan een aanwijzing 
zijn dat (wellicht met uitzondering van Weesp) de laatste herindeling bij deze veertien 
markten waarschijnlijk ver vóór 2010 is geweest.  
Tevens toont het overzicht dat na 2016 (exclusief Bos en Lommermarkt) slechts negen 
markten een herindeling hebben gehad. Dit is circa een derde van alle markten. Dit geeft 
aan dat, hoewel er voor een inhaalslag op het gebied van herindelingen met ingang van 
2017 € 1,3 miljoen beschikbaar is gesteld, slechts negen markten sinds 2017 zijn 
heringedeeld.13 In gesprek met de ombudsman (september 2022) heeft de manager 
Markten aangegeven in staat te zijn op basis van de beschikbare capaciteit bij SW/Markten 
maximaal vijf herindelingen per jaar te organiseren. 
 
Belangrijk bij het peilen van de conditie van markten is ten opzichte van de oorspronkelijke 
inrichtingsbesluiten de ontwikkelingen qua bezetting, aangeboden handelswaar en de 
wensen van marktondernemers te volgen. Anders gezegd: aan de hand van actuele cijfers 
checken of het oorspronkelijke inrichtingsbesluit nog voldoet aan de hedendaagse 
wensen.  
Bovenstaand overzicht toont, zoals gezegd, dat van bovenstaande 28 Amsterdamse 
markten er elf geen inrichtingsbesluit hebben. Dit betekent dat op deze markten dus 
formeel ook geen actuele ontwikkelingen afgezet kunnen worden t.o.v. de oorspronkelijk 
gedachte inrichting en, indien dit ook in het besluit staat opgenomen, t.o.v. de 
oorspronkelijke koopwaar.  
Deze stand van zaken roept logischerwijs meteen de vraag op hoe de gemeente de 
kwalitatieve en kwantitatieve conditie van deze markten zonder een inrichtingsbesluit 

 
13  De Ombudsman heeft geen onderzoek gedaan naar de besteding van de bij de Voorjaarsnota 
2017 incidenteel beschikbaar gestelde € 1,3 miljoen voor herindelingen. 
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volgt. Vervolgens roept het ook de vraag op, op welke wijze de bezetting op deze markten 
wordt bepaald als formeel (via een inrichtingsbesluit) niet is vastgesteld hoeveel 
enkelvoudige marktplaatsen beschikbaar zijn. 
 
De onvermijdelijke conclusie op basis van deze gegevens is, dat de administratieve 
organisatie van SW/Markten in het streefjaar 2020 na de inhaalslag niet op orde was, maar 
ook in 2023 nog niet op orde is. De inhaalslag die na 2016 zou zijn ingezet heeft in 2023 het 
Marktbureau en haar opvolger SW/Markten niet op het vereiste kwalitatieve niveau 
gebracht. Jarenlang voldoet de gemeente niet aan de behoorlijkheidsnorm van een ‘goede 
organisatie’. 
 
Het meer dan tien jaar achterwege laten van herindelingen heeft vele nadelen voor een 
markt: voor de bezetting, voor het aanbod op de markt, voor de bedrijfsvoering van de 
marktondernemers, voor de werkrelatie tussen de gemeente en ondernemers, voor de 
binding van de ondernemers aan een markt, voor de risicobeheersing qua fraude op de 
markt en voor het financiële beheer bij de gemeente en bij marktondernemers.  
Deze stand van zaken is ook nadelig voor de gemeente, als beheerder van de markt, die 
meent ongewenste ontwikkelingen op markten met actief beleid en maatregelen te 
kunnen keren ... 
 
Verordening op de straathandel 2008 en de Marktverordening 2016 
 
De Verordening op de straathandel 2008, die geldt tot 19 februari 2016, bepaalt dat ten 
minste één keer in de drie jaar een herindeling voor een markt moet worden 
georganiseerd.  
Voor Amsterdam, met bijna 30 markten, betekent dit dat op basis van de verordening 
2008 er een verplichting was tot 2016 om gemiddeld jaarlijks tien herindelingen te 
realiseren.  
De gemeente heeft wat dat betreft – met negen herindelingen in zeven jaar – zich niet aan 
de eigen verordening gehouden, zo is in de vorige paragraaf aangetoond. 
  
Zoals eerder gemeld geven met name oudere marktondernemers aan zich te herinneren 
dat in de periode jaren ’50-’60 tot rond 2010 op de Amsterdamse markten elke drie jaar 
een herindeling plaatsvond. Amsterdam had een indelingssysteem wat naar tevredenheid 
functioneerde en haar waarde bewees voor de markten en de ondernemers. 
Door de marktondernemers worden herindelingen op basis van anciënniteit ook ervaren 
als het meest eerlijke systeem (‘loyaliteit aan de markt’) en het beste systeem voor de 
markt als geheel (samen vormen de ondernemers het eigen karakter van de markt). Dat in 
de Verordening 2008 de driejaarlijkse verplichting staat om een herindeling per markt te 
organiseren, is daarom wat de marktondernemers betreft volstrekt logisch en 
vanzelfsprekend. 
 
In 2016 wordt de Verordening op de straathandel 2008 inhoudelijk gesplitst in enerzijds 
een Marktverordening en anderzijds de verordening op de staan- en ligplaatsen en venten. 
Deze splitsing wordt nodig geacht omdat dit verschillende typen ambulante handel zijn. 
 
De gemeenteraad wordt bij deze wijziging van de verordening in 2016 o.a. voorgesteld 
“meer ruimte voor innovatie en maatwerk per markt, door de mogelijkheid op te nemen 
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voor het actiever gebruikmaken van de mogelijkheid tot herindeling.” 14  De driejaarlijkse 
verplichting tot het organiseren van een herindeling komt met dit voorstel te vervallen. Dit 
wordt beargumenteerd op basis van het beleidsmatige uitgangspunt: Meer ruimte voor 
innovatie en maatwerk per markt.  
Voorgesteld wordt als wijziging: “Minimaal elke drie jaar wordt beoordeeld of een 
herindeling nodig is. Door actief gebruik te maken van de hierboven genoemde 
mogelijkheden om maatwerk te bieden, kan de herindeling bij uitstek een instrument 
worden om de markt te versterken en te moderniseren.” 
De concept Marktverordening en de bijhorende toelichting zijn op 23 juni 2015 door het 
college vrijgegeven voor inspraak en advies. In totaal zijn 33 schriftelijke zienswijzen 
ontvangen, zeven adviezen van de bestuurscommissies en 75 mensen hebben 
deelgenomen aan de formele inspraak-bijeenkomsten. “De ontvangen zienswijzen zijn zeer 
uiteenlopend en afkomstig van de vertegenwoordigers van de grote dag-markten, 
sollicitanten, vast marktondernemers en organisatoren van uitgezonderde markten” 
vermeldt de raadsvoordracht over de betrokkenheid vanuit de marktondernemers.  
 
De belangrijkste aanpassingen ten gevolge van inspraak en advies zijn het opnemen van de 
bepaling dat driejaarlijks wordt beoordeeld of een herindeling wenselijk is. De volgende 
toelichting wordt hierbij gegeven: 
“In de concept Marktverordening is geen minimale termijn voor de herindeling 
opgenomen, omdat het niet voor alle markten noodzakelijk is om elke drie jaar een 
periodieke herindeling te doen. Veel insprekers hebben gevraagd om minimaal één keer 
per drie jaar een herindeling te houden, omdat het organiseren van een herindeling een 
goede manier zou zijn om de vinger aan de pols te houden op de markt. In de 
Marktverordening is nu opgenomen dat minimaal om de drie jaar beoordeeld wordt of een 
herindeling noodzakelijk is. Als dit noodzakelijk is, zal binnen een jaar een herindeling 
plaatsvinden. De beoordeling over de noodzaak van een herindeling vindt plaats door het 
college na overleg met de marktcommissie.”  
 
Bevindingen Ombudsman 
 
Vervallen verplichting driejaarlijkse herindeling 
Veel marktondernemers geven tijdens de inspraakprocedure bij de Marktverordening 2016 
duidelijk blijk van hun ongenoegen over de voorgestelde vervallen verplichting tot een 
driejaarlijkse herindeling. “Door veel insprekers wordt de herindeling als een goede manier 
gezien om voeling met de markt te houden en in te springen op nieuwe ontwikkelingen,” 
vermeldt de Nota van beantwoording Marktverordening. 15 
Het college stelt in haar reactie:  
“Het is niet mogelijk om ondernemers te laten besluiten; de besluitvorming vindt per 
definitie door het college plaats. Bij de driejaarlijkse beoordeling kan het college advies 
vragen aan de marktcommissie. Op deze wijze worden de ondernemers betrokken bij de 
besluitvorming … 
Aan de verordening wordt geen regel toegevoegd dat ondernemers korting op het 
marktgeld krijgen als niet tijdig een herindeling plaatsvindt … Het signaal dat met deze 
inspraakreactie is gegeven is duidelijk: kom afspraken na. Het college zal er alles aandoen 
dat artikel 3.7, tweede lid wordt uitgevoerd.”  

 
14   Voordracht voor de raadsvergadering van 20 januari 2016: Intrekken Verordening op de 
straathandel 2008 en vaststellen Marktverordening en Verordening op de staan- en ligplaatsen 
buiten de markt en venten.  
15  Nota van beantwoording Marktverordening december 2015 
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De Ombudsman stelt vast dat de marktondernemers actief geprobeerd hebben om de 
driejaarlijkse herindeling voort te zetten, maar dat het college vasthoudt aan slechts een 
driejaarlijkse beoordeling. Een beoordeling, zonder helderheid te verschaffen welke criteria 
hierbij gelden. Het zou hier in beginsel om een bestuurlijk besluit gaan “na overleg met de 
marktcommissie”. 
 
Geen driejaarlijkse beoordelingen en geen maatwerk 
De in de verordening opgenomen driejaarlijkse beoordeling heeft er in de praktijk toe 
geleid dat sinds 2017 (dus in de achterliggende zeven jaar) slechts negen herindelingen 
hebben plaatsgehad. Dit is een zeer magere invulling van eerdergenoemde 
Raadsvoordracht van 20 januari 2016: “meer ruimte voor innovatie en maatwerk per markt, 
door de mogelijkheid op te nemen voor het actiever gebruikmaken van de mogelijkheid tot 
herindeling.” 
De score van negen herindelingen in zeven jaar kan de Ombudsman kwantitatief gezien 
niet duiden als “actief gebruik maken van de mogelijkheid tot herindeling”. En kwalitatief 
gezien is er geen “maatwerk” geleverd, gezien de vele klachten van marktondernemers op 
tal van markten over het uitblijven van herindelingen sinds 2017 en eerder. Dit zijn 
duidelijke signalen dat er niet naar de marktondernemers is geluisterd. 
 
Zowel schriftelijk als mondeling heeft de Ombudsman aan SW/Markten en 
EZC/Ondernemers-klimaat de vraag gesteld wanneer er een herindeling plaatsvindt en 
welke criteria er worden gebruikt om te bepalen of een herindeling noodzakelijk is. In een 
gezamenlijke bespreking op 29 september 2022 in het kader van hoor en wederhoor geeft 
EZC/Ondernemersklimaat aan dat het hierbij om “betrekkelijk jong beleid” gaat en men 
nog aan het uitzoeken is hoe beleid en uitvoering, en de rol van college en dagelijks 
besturen goed vorm kan worden gegeven. 
Wat betreft criteria voor een herindeling wordt vanuit SW/Markten aangegeven dat 
relevante factoren in samenspel met marktondernemers en Dagelijks Besturen worden 
bepaald: er wordt gekeken naar aantallen sollicitanten, de bezettingsgraad en 
brancheplekken.  
Op de vraag van de ombudsman naar achterliggende notities over relevante criteria en 
bestuurlijke besluiten naar aanleiding van deze beoordelingen is geen reactie gekomen.  
Notities, noch besluiten blijken aanwezig, waaruit blijkt dat deze beoordelingen niet 
hebben plaatsgehad. 
 
De Ombudsman stelt vast dat zeven jaar na vaststelling van de Verordening 2016 niet meer 
sprake is van “betrekkelijk jong beleid” en beoordeelt de reactie van 
EZC/Ondernemersklimaat als niet houdbaar. Daarnaast geldt dat maatwerk zonder enig 
kader niet bestaat.  
Verzuimd is op basis van de Verordening 2016 generieke criteria te ontwikkelen op grond 
waarvan beoordeeld wordt of een herindeling nodig is.  
Het had voor de hand gelegen om de meer dan 50 jaar geldende vuistregel dat bij een 
bezettingsgraad van minder dan 80% gedurende meerdere jaren een herindeling nodig is, 
een van de criteria te laten zijn bij de driejaarlijkse beoordeling of een herindeling nodig is.  
 
  



28 
 

Conclusie 
 
De gemeente heeft door slechts een beperkt aantal herindelingen te organiseren, door 
geen werk te maken van een driejaarlijkse beoordeling of een herindeling nodig is, en door 
het negeren van oproepen van marktondernemers vanuit diverse markten een herindeling 
te organiseren, zelf actief bijgedragen aan het verslechteren van de conditie van de 
Amsterdamse markten.  
Hiermee hebben de stadsdeelbesturen en het gemeentebestuur in strijd met de eigen 
marktverordeningen 2008 en 2016 gehandeld.  
De werkrelatie met en het vertrouwen van de marktondernemers is hierdoor geschaad. 
 
De ombudsman stelt vast dat EZC/Ondernemersklimaat, noch het voormalige 
Marktbureau (onder bestuur van stadsdeel Centrum), noch de afdeling Markten (sinds 
2020 onder de directie Stadswerken) uitvoering hebben gegeven aan de 
Marktverordening 2016 inzake het elke drie jaar beoordelen en organiseren van 
herindelingen. 
 
Door geen herindelingen te organiseren hebben de stadsdeelbesturen, het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie getoond geen besef te hebben van het 
belang van herindelingen en geen kennis te hebben hoe het werkt op de Amsterdamse 
markten.  
 
De bestuurlijke opdracht en toezeggingen inzake herindelingen (zoals deze in de 
Marktverordening 2016 staat verwoord en wordt toegelicht in de Nota van beantwoording) 
zijn genegeerd, ook de oproepen en klachten van de marktondernemers in de 
achterliggende zeven jaren zijn genegeerd.  
De toezegging van het college in de Nota van beantwoording: ‘Het college zal er alles 
aandoen dat artikel 3.7, tweede lid wordt uitgevoerd’ is in de jaren daarna een lege huls 
gebleken.  
Het college voldoet niet aan de behoorlijkheidsnorm van betrouwbare overheid.   
 
De marktondernemer die in augustus 2020 Van de Westerstraatmarkt is verwijderd heeft 
gelijk. De Westerstraatmarkt is, volgens opgave van SW/Markten, voor het laatst in 2010 
heringedeeld. Indien de gemeente conform de eigen Verordening 2008 had gehandeld, 
had deze ondernemer kunnen uitbreiden conform zijn wens. Door het nalaten van 
herindelingen was deze ondernemer (van 2013 tot) in 2020 gedwongen deel te nemen aan 
de dagelijks indelingen om 9.00 uur.  
 
Het niet organiseren van herindelingen door de gemeente heeft de marktondernemers 
omzet gekost. 16 
 
De beoogde kwalitatieve inhaalslag na 2017 bij het Marktbureau en opvolger SW/Markten 
is niet gerealiseerd. In 2023 beschikken o.a. elf Amsterdamse markten nog steeds niet over 
een inrichtingsbesluit. Ook op andere fronten vertoont de administratieve organisatie 
ernstige tekortkomingen. In de volgende hoofdstukken meer hierover. 

 
16  Enkele marktondernemers hebben eind 2022 een schadeclaim naar het college gestuurd in 
verband met het nalaten van herindelingen. De claims gaan uit van een schade van € 5.400 op 
jaarbasis.  Een enkele ondernemer heeft bericht gehad van SW/Markten dat de claim is 
doorgestuurd naar Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam. Het merendeel van de ondernemers 
heeft aangegeven geen reactie te hebben gehad. 
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7  Marktvisie 2018-2026; visie of analyse of … 
 

‘De algemene uitstraling van de markt is slecht. De meeste ondernemers hebben 
weinig aandacht voor presentatie en op veel plekken vindt verkoop vanaf de grond 

plaats.  
Ook ligt er erg veel rommel op het plein. Hierdoor krijgt de markt een armoedige 

indruk.’ 17 
 
 
Centrale regie vanuit directie Economische Zaken 
 
De porfolio-benadering  
Vanuit het standpunt dat lokale markten de Amsterdamse markt in zijn geheel versterken 
en de Amsterdamse markt meer is dan de optelsom van de losse delen, krijgt de directie 
Economische Zaken met ingang van 2017 een centrale regierol voor alle markten in de 
stad. Daar waar tot 2016 sprake was van een terughoudende gemeente op het gebied van 
de Amsterdamse markten, gaat er een andere wind waaien: van beleidsarm naar ambitieus. 
Onder regie van Economische Zaken komt er met ingang van 2017 beleidsontwikkeling op 
basis van een portfolio. 
 
Onder portfolio wordt verstaan:  
‘De blauwdruk van de gewenste Amsterdamse markten op basis van een helder 
gedefinieerd DNA per markt, betekenis voor doelgroepen, betekenis voor het gebied, 
inzicht in verdienkracht, verbinding met Retail. Lokale markten, als onderdeel van een 
geheel, gedefinieerd in termen van geografische spreiding, samenspel van de markt versus 
de winkelgebieden en ambities met betrekking tot gebruik van de openbare ruimte, zoals 
spreiding van toeristische stromen.’ 18 
 
Binnen deze portfolio worden de Amsterdamse markten als volgt gepositioneerd:  
Lokale markten, als onderdeel van een geheel, gedefinieerd in termen van geografische 
spreiding, samenspel van de markt versus de winkelgebieden en ambities met betrekking 
tot gebruik van de openbare ruimte, zoals spreiding van toeristische stromen. De stad 
groeit en er is meer behoefte aan voorzieningen. Markten kunnen hierin voorzien:   
- Het is een ontmoetingsplek in de openbare ruimte. 
- De belevenis van de markt is een alternatief voor internetaankopen en grootschalige 

(supermarkt-)ketens. 
- Diversiteit in aanbod op een markt is een aanvulling op het aanbod van supermarkten 

en grootschalige winkelketens. 
- Inrichting, die specifiek is afgestemd op het verzorgingsgebied waarin de markt zich 

bevindt, is een verrijking van de lokale omgeving.19 
 

 
17   Analyse non-food themamarkten Gemeente Amsterdam, NDTP, 4 september 2019, pagina 24: 
over rommelmarkt Waterlooplein met grondplaatsen … 
18   Notitie ’Doorontwikkeling volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, 6 
februari 2017, pagina 17. Het begrip Retail wordt, hoewel in deze notitie met een hoofdletter 
geschreven niet toegelicht. Het gaat om een begrip afkomstig uit het Engels en betekent 'het 
leveren van goederen en diensten aan de eindgebruiker' of ‘in het klein verkopen’. Dit kan door 
fysieke winkels zijn, maar gebeurt tegenwoordig ook veel online, via een webshop. 
19   Notitie ’Doorontwikkeling volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, 6 
februari 2017, pagina 17. 
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Bondig geformuleerd worden de Amsterdamse markten begin 2017 gedefinieerd als 
onderdeel van een geografisch geheel die de stad voorziet van bepaalde voorzieningen: 
een plek in de openbare ruimte, een alternatief voor internetaankopen, aanvullend op het 
aanbod van grootschalige ketens en een verrijking van de lokale omgeving.  
Opvallend aan deze definitie is, dat aan de Amsterdamse markten zelf geen of nauwelijks 
een eigen functie wordt toegedacht: gesproken wordt in termen van ‘een alternatief voor’ 
en ‘een aanvulling op’.  
Blijkbaar voldoet deze definitie van ‘de markt’ toch niet helemaal want bovenstaande 
opsomming wordt direct aansluitend aangevuld met de zin: ‘Markten dragen bij aan de 
versterking van de lokale economie, lokale werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid en 
sociale cohesie. Daarnaast gaan zij verschraling van het dagelijkse (voedsel)aanbod tegen.’ 
 
Het bovenstaande maakt nieuwsgierig welke definitie en invalshoek ongeveer negen 
maanden later in de Marktvisie 2018-2026 wordt gehanteerd. Wordt het een beperkte 
omschrijving die de Amsterdamse markten ziet als onderdeel van een geografisch geheel, 
die de stad voorziet van bepaalde voorzieningen aanvullend op andere leveranciers? Of 
gaat men uit van een bredere omschrijving die ook oog heeft voor de Amsterdamse 
markten met sociale functies als sociale cohesie, ontmoetingsplaats, veiligheid, creatieve 
werkgelegenheid etc.  
 
De Marktvisie vermeldt in de Inleiding: ‘Markten maken van oudsher onlosmakelijk 
onderdeel uit van Amsterdam en zijn van grote economische, sociale en culturele waarde 
voor de stad. Goed functionerende markten bieden ondernemers een inkomen en 
inwoners een rijk en gevarieerd aanbod van food en non-food producten … De markten 
zorgen voor reuring en belevenis in de openbare ruimte en verhogen daarmee de 
aantrekkelijkheid van de stad’. 20 Deze schets wekt de indruk dat de Marktvisie uitgaat van 
een brede omschrijving en dus ook van een brede analyse van de Amsterdamse markten.  
Dit blijkt toch niet het geval te zijn, want onder het kopje 1.2 Gemeentelijke ambitie staat:   
Aangezien markten een belangrijk onderdeel vormen van de stedelijke 
detailhandelsstructuur sluit deze Marktvisie nauw aan op de stedelijke detailhandelsvisie.21  
Vervolgens wordt bij 1.3 Totstandkoming Marktvisie vermeldt dat de aftrap voor deze 
Marktvisie voorjaar 2017 is gegeven tijdens een bijeenkomst over het onderwerp ‘volle en 
aantrekkelijke markten’. Dit betekent dat de Marktvisie 2018-2026 uitgaat van de eerder 
beschreven beperkte definitie van markten; de sociale functies van markten komen niet 
aan de orde. 
 
Nota Detailhandelsbeleid en Marktvisie; een vergelijking 
 
Het is niet aan de ombudsman om het Amsterdamse detailhandelsbeleid te beoordelen.  
Daarnaast geldt dat de Amsterdamse detailhandel qua aantallen winkels en economische 
betekenis voor de stad verschilt van die van de Amsterdamse markten. Feit is wel dat het 
gemeentebestuur met de nota Detailhandelsbeleid 2018-2022 en de Marktvisie 2018-
2026 zich presenteert aan de ondernemers in de stad en ook het beleid dat zij voor ogen 
heeft in deze nota’s uiteenzet. Ook geldt dat de gemeente de Marktvisie nauw wil laten 
aansluiten bij de detailhandelsvisie.  

 
20   Marktvisie 2018-2026, pagina 4 
21   Deze stedelijke detailhandelsvisie is eind 2017 door de Gemeenteraad vastgesteld aan de hand 
van de beleidsnota: Detailhandelsbeleid 2018-2022; sterke winkelgebieden in een groeiende stad. 
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Gezien de samenhang en inhoudelijke verbinding tussen deze beleidsnota’s zijn in het 
onderzoek van de ombudsman deze documenten met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij 
om een globale analyse aan de hand van de inhoudsopgave, de opzet en presentatie. 
 
 
De volgende zaken zijn ons opgevallen: 
- De Detailhandelsnota telt 128 pagina’s, waarvan de laatste twee pagina’s (pagina 127-

128) de geraadpleegde bronnen vermelden: 60 externe bronnen in totaal.  
De Marktvisie telt 35 pagina’s en kent geen lijst met geraadpleegde bronnen. 

- De Detailhandelsnota heeft een begrippenlijst van zeven pagina’s (pagina 120-126) met 
in totaal 59 begrippen die uitvoerig worden toegelicht.  
De Marktvisie bevat één pagina met begrippen (die op verzoek van de Vereniging 
Waterloo anno 1885 is toegevoegd). De pagina bevat dertien begrippen, waarvan er vijf 
specifiek betrekking hebben op de markt. Opvallend is dat voor markten belangrijke 
begrippen als herindeling, weekmarkt en bezettingsgraad ontbreken. De begrippenlijst 
roept het beeld op dat deze ‘op een late vrijdagmiddag uit de losse pols’ in elkaar is 
gezet.22 

- De Detailhandelsnota telt 113 noten met een grote variatie aan bronnen waarnaar 
wordt verwezen. 
De Marktvisie telt 22 noten, waarvan er twee naar een externe bron buiten de 
gemeente verwijzen.  

- De Detailhandelsnota heeft een bestuurlijk voorwoord van twee wethouders en een 
samenvatting van tien pagina’s. 
De Marktvisie heeft geen voorwoord en geen samenvatting. Het colofon vermeldt op 
de achterkant dat het document is samengesteld door Economische Zaken. 

- De Detailhandelsnota beschrijft kaders voor de detailhandel om initiatieven voor 
nieuwe winkels of uitbreiding te toetsen, beschrijft de veranderende vraag en 
veranderingen in het consumentengedrag. De ambities voor de stad die relevant zijn 
voor de detailhandel worden beschreven en de algemene beleidsregels komen aan 
bod die gelden voor winkels in de hele stad. 
De Marktvisie vermeldt een beleidsvisie te zijn met als doel een basis te leggen voor 
een stedelijke aanpak ‘die gericht is op het stimuleren van ondernemerschap en 
innovatie die ertoe bijdraagt dat Amsterdammers kunnen blijven beschikken over een 
compleet, gevarieerd en toekomstbestendig aanbod van markten’.23 

- De Detailhandelsnota kijkt terug op eerder vastgesteld beleid (nota: Amsterdam 
Winkelstad: Een kwaliteit aan winkelgebieden 2011-2015) en beschrijft hoe het zit met 
gedane toezeggingen op basis van vorig beleid. 
De Marktvisie kijkt niet terug op eigen gemeentelijk handelen, niet op eerder beleid of 
eerdere toezeggingen inzake de Amsterdamse markten: de Marktverordening 2016 
wordt niet genoemd en ook beleidstoezeggingen bij de vaststelling van deze 
verordening door de Gemeenteraad worden niet gememoreerd. 24 

- De gemeente presenteert zich via de Detailhandelsnota tegenover de winkeliers 
kaders stellend, goed geïnformeerd (breed georiënteerd en degelijk onderbouwd), 
faciliterend. 

 
22   In de zienswijze van de Vereniging Waterloo anno 1885 wordt een opsomming gegeven van 
enkele begrippen die men toegelicht wil zien. De Marktvisie voorziet hier niet in. 
23   Marktvisie 2018-2026, pagina 5. 
24   Zoals de toezegging van het college inzake het actief beoordelen of een herindeling nodig is en 
op dit punt maatwerk leveren. 
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De gemeente presenteert zich via de Marktvisie tegenover de marktondernemers als 
normerend, weinig informatief (beperkt georiënteerd en zwak onderbouwd), belerend. 

 
De ombudsman stelt op basis van het bovenstaande vast dat objectief gezien er over de 
hele linie naast duidelijke stijlverschillen, tevens grote kwalitatieve en inhoudelijke 
verschillen zijn tussen de twee beleidsnota’s. Grote verschillen tussen enerzijds hoe de 
gemeente zich in 2017 presenteert, opstelt en verantwoordt ten opzichte van winkeliers in 
de detailhandel en anderzijds hoe de gemeente zich in 2018 positioneert ten opzichte van 
marktondernemers op de Amsterdamse markten. 
Bondig geformuleerd zitten de verschillen in het feit dat de marktondernemers ten 
opzichte van de winkeliers op alle fronten genoegen moeten nemen met “een stuk 
minder”. Een minder stijlvolle presentatie, minder bestuurlijke aandacht, minder 
inhoudelijke onderbouwing, minder informatief, een minder faciliterende gemeente etc.  
 
Analyse beantwoording zienswijzen Marktvisie 2018-2026 
 
Het college van B&W geeft op 9 januari 2018 de concept Marktvisie vrij voor inspraak.  
Bewoners, (markt)ondernemers, marktcommissie en –organisaties sturen tezamen 54 
zienswijzen in.  
Aan de afzonderlijke zienswijzen en de reactie van het college gaat een korte inleiding 
vooraf.  
Wat direct opvalt onder het kopje ‘Inspraak en samenvatting zienswijzen’ is de slordige en 
summiere opsomming van de delen van de zienswijzen die geleid hebben tot aanpassing 
van de Marktvisie. Een inhoudelijke toelichting op de wijze van beantwoording ontbreekt.  
Met ‘knippen en plakken’ zijn zes tekstdelen uit zienswijzen geselecteerd en onder elkaar 
gezet als voorbeelden die tot aanpassing van de Marktvisie hebben geleid …  Op deze wijze 
met inspraak omgaan getuigt niet van respect jegens de insprekers en/of indieners van 
zienswijzen. Het getuigt ook niet van respect jegens de gemeenteraad. 
 
De ombudsman bespeurt in de beantwoording vier invalshoeken: 
- Het college neemt (deels) de zienswijze over en past aan de hand daarvan de 

Marktvisie aan; 
- Het college stelt vast dat de zienswijze inhoudelijk niet de Marktvisie betreft, maar een 

onderwerp in de Marktverordening en zegt toe de zienswijze te betrekken bij de 
herziening van de Marktverordening; 

- Het college stelt vast dat de zienswijze inhoudelijk niet de Marktvisie betreft maar een 
ander beleidsgebied en verwijst, waar mogelijk, daarnaar; 

- Het college geeft een inhoudelijk reactie zonder dat dit leidt tot een aanpassing van de 
Marktvisie.  

De Nota van beantwoording is door de Ombudsman inhoudelijk geanalyseerd met 
betrekking tot de zienswijzen die iets zeggen over: herindelingen en de kwantitatieve en/of 
kwalitatieve onderbouwing van de Marktvisie.  
 
Zienswijzen over herindelingen 
In zeven zienswijzen van marktondernemers, marktcommissies en – organisaties wordt het 
achterwege blijven van herindelingen aan de orde gesteld.25 Hoewel het hierbij gaat om 
een onderwerp dat onder de Marktverordening valt, bevat de reactie van het college bij 
geen enkele van deze zeven zienswijzen de toezegging om deze te betrekken bij de 

 
25   Nota van Beantwoording, zienswijze 33, 38, 39, 41,46,48, 50 
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herziening van de Marktverordening. Dit is niet juist gezien de gevolgde 
beantwoordingssystematiek in de Nota van beantwoording. Het onderwerp herindeling 
wordt in de beantwoording stelselmatig genegeerd; er volgt geen enkele reactie van het 
college. 
 
Zienswijzen over kwantitatieve of kwalitatieve onderbouwingen 
In vier zienswijzen van marktondernemers, marktcommissies en – organisaties wordt 
getwijfeld aan de scores waarop de Marktvisie is gebaseerd als het om leegstand en 
bezettingsgraad gaat. Ook deze vier reacties worden door het college genegeerd. Deze 
zienswijzen krijgen geen antwoord, terwijl volgens de beantwoordingssystematiek een 
inhoudelijke reactie aan de orde is. 
 
Twee zienswijzen betwijfelen de onderzoeksresultaten van I&O Research.  
De eerste vermeldt: 
‘Ik heb een aantal keren getuigen mogen zijn van hoe de onderzoekers te werk gingen op 
de markt Tussenmeer. Daar bestaat het bezoekersaantal uit grofweg 70% anders dan de 
Nederlandse culturen en de overige 30% uit Nederlanders met een Nederlandse cultuur. 
Veel van de andere culturen werden of niet aangesproken of begrepen de vraagstelling 
niet. Dus transparant kan ik de uitslag dan ook niet noemen’. 26  
De reactie van het college luidt:  
U merkt op dat de Marktmonitor niet echt transparant is. Uw opmerking doorgeven aan de 
onderzoekers van OIS en vragen of ze in 2019 bij het opstellen van de nieuwe 
marktmonitor daar rekening mee kunnen houden.  
Het college ontwijkt in deze reactie wat de indienster aan de orde stelt, namelijk dat zij 
heeft geregistreerd dat niet–Nederlandssprekenden niet geïnterviewd worden. De 
ontwijkende beantwoording namens het college negeert de inhoud en is daardoor niet 
respectvol.  
 
De tweede zienswijze die vraagtekens zet bij de onderzoekaanpak van I&O Research stelt 
vast dat aanvullend onderzoek in opdracht van de directie Economische Zaken plaatsvond 
in de periode januari-maart 2017; ongunstige maanden wat betreft marktbezoek. 
Daarnaast stelt de indiener dat in de Marktvisie de toeristen en het toerisme volledig 
ontbreken. 
De reactie van het college is dat in de eerstvolgende monitor de opmerking over de maand 
wordt meegenomen. De opmerking over het ontbreken van het bezoek door toeristen aan 
markten wordt genegeerd (zoals in alle zienswijzen die hier ook op wezen). Ook hier geldt 
dat een inhoudelijk antwoord volgens de beantwoordingssystematiek had moeten worden 
gegeven. 
 
Handhaven 
Meerdere zienswijzen benadrukken dat de gemeente bepaalde marktregels strenger moet 
handhaven, zoals de sta-verplichting van drie dagen per week voor vaste plaatshouders op 
dag-markten.  
In de Nota van beantwoording worden alle zienswijzen die vragen om meer handhaving 
door marktmeesters beantwoord met de toezegging dat deze opmerkingen betrokken 
worden bij de evaluatie van het handhavingsbeleid. Echter, het gaat in deze zienswijzen 

 
26   Nota van beantwoording, zienswijze 20, pagina 21. 
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niet om handhaving door Toezicht, Handhaving en Openbare Ruimte, maar om de 
handhaving door marktmeesters.27  
Deze wijze van beantwoording roept de vraag op met welke kennis van zaken en mate van 
betrokkenheid de reacties namens het college zijn opgesteld.28 
 
Raadsbehandeling Marktvisie 19 september 2018; een motie, antwoorden en 
toezeggingen  
 
De raadsvoordracht “Vaststellen met de Marktvisie Amsterdam 2018-2026 en instemmen 
met de uitwerking Marktvisie” bevat geen volledige samenvatting van de onderwerpen die 
naar aanleiding van de zienswijzen wel/niet geleid hebben tot aanpassing van de 
Marktvisie.  
Gemeenteraadsleden moeten, willen zij inzicht krijgen in hoe het college is omgegaan met 
de inhoud van inspraak en zienswijzen, de gehele Nota van beantwoording doornemen.  
Tijdens de raadsbehandeling brengen woordvoerders van vier partijen de volgende 
kwesties naar voren: 
 
Socialistische Partij (SP) 
De SP stelt dat de verdere vercommercialisering van de markten in toeristische zin een 
uitwerking van de agenda vereist om instrumenten te ontwikkelen om toeristische kramen 
van specifieke markten te weren. En dient daartoe een motie in. De wethouder doet hierop 
de volgende toezegging: 
Ik kan me heel goed voorstellen dat dat instrument gewenst is. We gaan heel goed kijken 
op welke manier we het kunnen toepassen, maar de manier waarop ik ernaar kijk, is dat je 
met de markten op dezelfde manier moet omgaan als met de winkelstraten. Als je vindt dat 
er in een bepaalde buurt een overmaat aan toeristisch winkels is, dan moet je daarmee op 
dezelfde manier omgaan  op de markten in die buurt.29   
 
Partij voor de Ouderen 
Deze partij heeft zorgen over de voorliggende Marktvisie. Centrale rol bij de uitvoering ligt 
bij het Marktbureau naar aanleiding van enkele voorbeelden stelt zij dat daar 
“administratief er dus nog het een en ander (moet) gebeuren”.  
Een ander punt van zorg betreft de mogelijke aantasting van het karakter van de specifieke 
markten en de (verkeersonveilige) situatie bij de Van der Pekmarkt:  
‘Daar wordt al jarenlang aandacht voor gevraagd en er is nog steeds niets aan gedaan. 
Luisteren naar de mensen? Ho maar. Zelf heb ik menigmaal aan de bel getrokken. 
Wanneer wordt er nu eindelijk eens maar de burgers en de marktmensen geluisterd? 30 
Een eventuele avondopenstelling verontrust de Partij van de Ouderen nog meer:  

 
27   Zie bijvoorbeeld de reactie van het college op zienswijze 16 en 19 in de Nota van beantwoording. 
28   EZC/Ondernemersklimaat heeft n.a.v. de leessessie op 1 en 2 maart aangegeven dat de formulering in de 
Nota van bevindingen bij de Marktvisie over ‘handhaving’ ongelukkig is. EZC bedoelt te zeggen in de Nota 
van beantwoording de evaluatie van de sanctiematrix die eerder (in 2016 of 2017) door het college zou zijn 
vastgesteld. De ombudsman heeft deze reactie van EZC/Ondernemersklimaat aan SW/Markten voorgelegd.  
De voormalige manager Markten, noch de huidige manager kennen een dergelijke evaluatie. Daarnaast 
wordt aangegeven dat de sanctiematrix zelf nog niets zegt over het handhavingsbeleid.  
Reden voor de ombudsman vast te houden aan de constatering en de oorspronkelijke tekst te handhaven. 
29   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 1 
30   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 2 
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Ziet u het voor zich? De Albert Cuypmarkt tot 21.00 uur ’s avonds open? En dan de 
straatreiniging tot een uur of 23.00 daar schoonmaken? Mijn vraag: valt deze post onder 
de afvalstoffenheffing? Kan iemand daarover opheldering geven? 31 
De wethouder antwoordt dat het Marktbureau sinds haar oprichting een moeilijke periode 
heeft doorgemaakt, maar dat zijn indruk is dat het nu langzaam de goede kant opgaat en 
dat een aantal processen, waaronder de facturering, steeds beter gaat.  
Omdat een van de centrale elementen van de Marktvisie is, dat er maatwerk moet worden 
toegepast, ziet de wethouder markt specifieke zaken als onderwerpen die typisch door de 
stadsdelen kunnen worden opgepakt.  
‘Zoiets als een avondopenstelling ja of nee, dat kun je niet vanaf de tekentafel doen. Dat 
moet echt met die adviescommissies, de marktkooplui en de buurt. Ik wil het even aan de 
stadsdeel bestuurders overlaten hoe ze de participatie precies willen inrichten, maar het is 
duidelijk dat we daaraan heel sterk hechten’.32 
 
PvdA 
‘De versteviging van de Amsterdamse markten is voor de PvdA niet alleen iets vanuit een 
economisch perspectief, want de markt is een ontmoetingsplaats. Het is een van de 
plekken –en daarvan zijn er eigenlijk niet eens zo veel- waar Amsterdammers elkaar 
tegenkomen. De markt speelt dus een rol voor de sociale cohesie in een buurt en wij 
juichen daarom toe dat deze vorm van buurteconomie wordt gesteund en dat de 
gemeente daarin een actieve rol gaat spelen’.33 
De wethouder antwoordt dat een van de oorzaken waardoor het met een aantal 
Amsterdamse Markten niet gaat het veranderde verkooppatroon van Amsterdammers is. 
Er zijn ook een paar andere, maar dit is een belangrijke. De markten zijn belangrijk voor 
Amsterdam.  
‘Dit is niet iets wat je zomaar aan de markt moet overlaten. Ze hebben ook een bindende 
functie. Dat rechtvaardigt ook het feit dat de gemeente en de overheid zich hiermee 
bezighouden en deze Marktvisie neerleggen’.34  
 
D66 
Tenslotte spreekt D66 o.a. uit grote bewondering voor de marktondernemers te hebben 
die in weer en wind en voor dag en dauw hun spullen verkopen. De markt is volgens deze 
partij een ontmoetingsplaats. Levendig en met aantrekkingskracht voor de regio. 
 
De raadsleden hebben na beantwoording door de wethouder geen behoefte aan een 
tweede termijn, waarna de voorzitter eerst de motie van de SP in stemming brengt. De 
motie verzoekt het college:  
In de uitwerking van de agendamarkten instrumenten te ontwikkelen om, indien gewenst, 
toeristische kramen van specifieke markten te weren.35  
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens wordt de 
raadsvoordracht (Gemeenteblad afd. 1 nr. 701) aangenomen met de stem van de Partij van 
de Ouderen tegen. 
 
De raadsbehandeling toont dat vanuit meerdere partijen de sociale functies van markten 
worden benadrukt, maar ondernemen niets om deze functies een plaats in de Marktvisie te 

 
31   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 2 
32   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 4. 
33   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 2. 
34   Raadsnotulen Avondzitting op woensdag 19 september 2018, pagina 4. 
35   Motie van het lid N.T. Bakker inzake toeristenkramen op markten (Gemeenteblad afd. 1 nr. 770) 
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geven. Zo bezien stemt de gemeenteraad in met de beperkte definitie van de 
Amsterdamse markten en dus ook met de beleidsmaatregelen die hieruit voortvloeien.  
 
Een ander inhoudelijk punt dat opvalt is de toezegging van de wethouder dat de markten 
wat betreft toeristisch aanbod hetzelfde dienen te worden behandeld als de winkelstraten.  
Wij stellen vast dat deze gelijke behandeling niet geldt voor de markt op het 
Waterlooplein.  
In de brief van de ombudsman d.d. 11 mei 2022 aan de gemeenteraad, wordt al gemeld met 
betrekking tot de verkoop van op toeristen gerichte waar op het Waterlooplein “dat het 
bestuur van stadsdeel Centrum, met ambtelijke ondersteuning vanuit Economische Zaken 
(EZ) en het Marktbureau, afwijkt van de beleidskaders en uitvoeringsrichtlijnen zoals de 
wethouder Economische Zaken deze heeft geschetst aan de gemeenteraad op 1 juli 2019.” 
36 
 
De ombudsman stelt wederom vast dat het bestuur van stadsdeel Centrum bovenstaande 
toezegging van de wethouder aan de Gemeenteraad negeert. Marktondernemers op het 
Waterlooplein die toeristische waar verkopen worden wel degelijk en nog steeds anders 
behandeld dan de winkeliers in Amsterdam die zich ook op toeristen richten.  
Zo verloopt het terugdringen van toeristische winkels via bestuurlijke besluiten over 
wijzigingen van bestemmingsplannen. In de praktijk betekent dit een geleidelijke 
“sterfhuisconstructie”.  
De verkoopwaren van marktondernemers zijn zonder heldere criteria recent geschouwd 
en het stadsdeelbestuur van Centrum heeft reeds besloten dat een overgangstermijn van 
vier jaar van toepassing is. Een termijn die enkel en alleen is gebaseerd op een -niet 
onderbouwde terugverdientermijn- voor gedane investeringen door marktondernemers. 
Een zorgvuldige belangenafweging heeft niet plaatsgehad: geen rekening is gehouden 
met bijvoorbeeld de leeftijd van de marktondernemers en hun toekomstperspectief.  
Kortom, dit roept vragen op.    
 
Marktvisie 2018-2026; bevindingen Ombudsman 
 
Vergelijking nota Detailhandelsbeleid en Marktvisie 
In vergelijking met de Detailhandelsnota valt op dat de Marktvisie geschreven is op basis 
van met name bestaand onderzoeksmateriaal en vooral steunt op eigen ambtelijke 
inzichten: slechts een enkele externe bron is geraadpleegd.  
De verzamelde cijfers en gegevens over marktbezoek, waardering productaanbod, 
bezettingsgraad etc. zijn indrukwekkend qua hoeveelheid. Echter, deze zijn niet in een 
bredere context geplaatst, er ontbreekt een analyse en de informatievoorziening over de 
totstandkoming van de scores is onvoldoende en op onderdelen onnavolgbaar.  

 
36   De ombudsman constateert in deze brief dat Stadsdeel Centrum “achterstevoren” werkt: “de 
uitvoering is gestart, terwijl de beleidsmatige kaders en vereiste uitvoeringsdocumenten nog 
ontbreken. Concreet betekent dit dat marktondernemers op het Waterlooplein nu mentaal en 
fysiek worden geconfronteerd met – door hen ervaren kwetsende, onduidelijke, onzeker makende – 
uitvoeringswerkzaamheden, waarvoor de vereiste beleidsmatige basis en bijhorende nadere 
regelgeving ontbreekt. Ik stel dan ook vast dat het bestuur van stadsdeel Centrum, met ambtelijke 
ondersteuning vanuit Economische Zaken (EZ) en het Marktbureau, afwijkt van de beleidskaders en 
uitvoeringsrichtlijnen zoals de wethouder Economische Zaken deze heeft geschetst aan de 
gemeenteraad op 1 juli 2019.  
Dit betekent niet alleen dat qua houding jegens marktondernemers, maar ook qua inhoud 
(inhoudelijke en procesmatige voorbereiding), de huidige gemeentelijke organisatie, zowel 
ambtelijk als bestuurlijk, ernstig tekortschiet.” 
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De verzamelde gegevens en inhoudelijke onderbouwingen leveren geen 
vertrouwenwekkende informatie voor beleidsontwikkeling op. Vergelijkingen met markten 
in andere steden en landelijke trends ontbreken. Zonder deze bredere context zijn de 
gepresenteerde cijfers niet (goed) te duiden. Is hier sprake van een Amsterdams fenomeen 
of maakt Amsterdam deel uit van een breder, landelijk verschijnsel? En wat is in het 
geschetste cijferbeeld van tijdelijk aard, door de conjunctuur bepaald en wat zijn 
structurele patronen? 37 Welke veerkracht en creativiteit zit er in de ondernemersgeest van 
marktkooplieden zelf? Waar hebben zij behoefte aan? Wat is de rol van de gemeentelijke 
overheid? 
De Marktvisie bevat nauwelijks een analyse. Tegelijkertijd worden veel standpunten 
verwoord en stellige uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn niet onderbouwd.  
 
De Detailhandelsnota bevat geen kwalitatieve uitspraken over ondernemers, terwijl de 
Marktvisie meerdere kwalitatieve, suggestieve uitspraken over marktondernemers bevat, 
zoals:  
‘Een goede marktondernemer houdt rekening met de veranderende consument, speelt in 
op nieuwe technologieën, innoveert, verduurzaamt, denkt aan kostenbeheersing, doet aan 
marketing en branding. Kortom, hij optimaliseert voortdurend zijn marktbedrijf. De praktijk 
laat zien dat een deel van de marktondernemers hierin nog stappen kan en moet zetten.’ 38 
De vraagt dringt zich op waar deze definitie van een ‘goede marktondernemer’ op is 
gebaseerd en hoe ‘in de praktijk’ is vastgesteld dat ‘een deel van de marktondernemers 
hierin nog stappen kan en moet zetten’.  
 
Gesteld wordt in de Marktvisie dat ‘het gebrek aan productontwikkeling en innovatie bij 
marktondernemers versterkt wordt door het huidige systeem van marktrechten en 
anciënniteit’ en ‘ook andere regels in het huidige marktstelsel beperken het innovatief 
karakter en de flexibiliteit van de markten’.39 Ook deze zinnen bevatten standpunten 
zonder enige onderbouwing en er worden relaties gelegd tussen regels, stelsels en 
vermeende kenmerken van markten, zonder enige toelichting.  
De ombudsman stelt vast dat hier sprake is van neerbuigend taalgebruik.  
 
Opvallend is dat de Marktvisie nergens de rol van de gemeente bespreekt als 
marktbeheerder, het stadsbestuur niet noemt als orgaan dat de kaders stelt via de 
verordening, ook niet noemt als vernieuwer of innovator door regie te voeren over 
herindelingen en als gastheer op de markt voor ondernemers en publiek.  
De titel “Marktvisie” roept de verwachting op dat ten minste de rol van de gemeente als 
marktbeheerder wordt belicht. Op pagina 30 staat weliswaar: ‘Verbetering van het 
marktbeheer is inmiddels in gang gezet’, maar hoe de gemeente haar eigen rol ziet (in 
combinatie met de positie van de stadsdeelbesturen en-organisaties) ontbreekt. Op welke 
wijze het marktbeheer door de gemeente in de achterliggende jaren heeft bijgedragen aan 
de huidige situatie staat ook nergens benoemd.40  

 
37   De Marktvisie is opgesteld in 2017 en vastgesteld in 2018; dus vóór corona. Dit betekent dat het 
cijferbeeld in de Marktvisie sowieso actualisatie behoeft. Door de crises doen vele markten het weer 
goed: vooral mensen met weinig geld weten de markt (weer) vaker te vinden.  
38   Marktvisie 2018-2026, pagina 15. 
39   Marktvisie 2018-2026, pagina 16. 
40   Dit, in tegenstelling tot de Notitie Doorontwikkeling volle en gevarieerde markten’ d.d. 23 januari 
2017 waarin o.a. op pagina 7 wordt geconstateerd: “De afgelopen jaren is er onvoldoende aandacht 
geweest voor het overgrote deel van de markten.”  
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Elke vorm van reflectie ontbreekt en ook de impact van het nalaten van herindelingen 
wordt nergens onderkend.  
 
In een van de gesprekken met EZC/Ondernemersklimaat is het gemis aan reflectie in de 
Marktvisie 2018-2026 op de eigen rol van de gemeente als beheerder van de circa 30 
markten uitvoerig besproken. Betrokken ambtenaren hebben aangegeven dat zij in 2017 
wel een beleidsrol inzake de markten kregen, maar door de onbekendheid met het 
beleidsgebied ‘erg aan het pionieren’ waren. Zo was men bijvoorbeeld niet op de hoogte 
van het fenomeen en het grote belang van het regelmatig houden van herindelingen. Men 
voelde zich genoodzaakt omdat men een regierol had gekregen met betrekking tot de 
Amsterdamse markten snel met een beleidskader te komen, zoals dat ook voor de 
detailhandel bestond. Veel kennis was er niet, bij de gemeente zelf niet, maar ook daar 
buiten niet. 
Het lopende onderzoek van de Ombudsman wordt door hen dan ook als leerzaam ervaren.  
 
Uit oogpunt van behoorlijk bestuur is bij beleidsontwikkeling een goede voorbereiding 
(alle informatie verzamelen om een weloverwogen beslissing te nemen), goede organisatie 
(secuur werken en fouten vermijden) en professionaliteit (beschikken over deskundigheid) 
van groot belang. De gemeente had eerst moeten investeren op dit punt, of anders vanaf 
het begin in 2017 hierover open moeten zijn.  
Meerdere behoorlijkheidsnormen zijn hier met voeten getreden. 
 
Nota van beantwoording; bevindingen ombudsman 
 
De ombudsman stelt vast dat de klacht van (markt)ondernemers, marktcommissies en –
organisaties, dat hun inbreng door de gemeente wordt genegeerd, wat betreft de 
beantwoording op hun zienswijzen op de Marktvisie, gegrond is. Het is niet verwonderlijk 
dat insprekers en indieners van zienswijzen zich niet gezien en niet gehoord voelen in deze 
bestuurlijke documenten. 
In de nota ontbreekt een samenvattend overzicht met onderwerpen die betrokken gaan 
worden bij de eerstvolgende herziening van de Marktverordening. Dit is cruciale informatie 
om gedane toezeggingen in de toekomst te kunnen volgen. Cruciaal voor burgers, maar 
ook voor gemeenteraadsleden. 
 
De ingebrachte zienswijzen vanuit de markten worden in de Nota van beantwoording 
namens het college niet eenduidig behandeld. Daar waar volgens de systematiek een 
verwijzing naar een herziening van de Marktverordening aan de orde is of sprake moet zijn 
van een inhoudelijk reactie, wordt de inbreng in sommige gevallen helemaal genegeerd. 
Op het gebied van herindelingen doet dit in alle zeven gevallen zich voor. Ook komt het 
voor dat er onjuiste antwoorden worden gegeven en ook ontwijkende reacties komen voor. 
 
In een aantal zienswijzen van marktondernemers wordt gewezen op het feit dat de 
Marktvisie 2018-2026 geen visie-document is, omdat essentiële onderwerpen ontbreken. 
Zo wordt de grond waarop de gemeente Amsterdam het als haar taak ziet om circa 30 
markten te exploiteren nergens beschreven. Er bestaan immers in Amsterdam ook door 
particulieren geëxploiteerde markten. Ook de verschillende rollen die de gemeente vervult 
op een gemeentelijke markt, die van toezichthouder en gastheer -voor publiek en 
ondernemers- ontbreekt in het document. De functies van ‘de markt’ in het leven van 
mensen, in hun leefomgeving, als bron van bestaan, en hoe de gemeentelijke overheid met 
deze functies omgaat, komen nergens in de Marktvisie aan de orde. 



39 
 

 
EZC-Ondernemersklimaat heeft in gesprek met de Ombudsman aangegeven dat de 
Marktvisie inderdaad geen visiedocument is, maar gelezen moet worden als een ruimtelijke 
en cijfermatige analyse van de Amsterdamse markten. De ruimtelijke analyse gaat, bondig 
geformuleerd, over de spreiding van de markten over de stad en de cijfermatige analyse 
gaat over de bezetting van de markten en hoe deze worden gewaardeerd. Zo bezien dient 
volgens EZC/Ondernemersklimaat deze ruimtelijke en cijfermatige invalshoek, wil er echt 
sprake zijn van een visie op de Amsterdamse markten, te worden aangevuld met een 
analyse van de sociale functies die de Amsterdamse markten hebben. Ook de rol en 
toegevoegde waarde van de gemeentelijke overheid als beheerder van de Amsterdamse 
markten hoort in een visiedocument te staan.  
 
De ombudsman stelt vast dat ook de ruimtelijke analyse flinterdun is. Aan de hand van een 
kaartje is het niet moeilijk te constateren dat de spreiding van de markten over de stad 
ongelijk is. Indien men (bijvoorbeeld aan de hand van de instellingsbesluiten plus 
achterliggende stukken) had onderzocht in welk jaar en waarom op die locatie in de stad 
een markt is ontstaan, had de ruimtelijke invalshoek meer inhoud gekregen. Een ongelijke 
spreiding van de markten over de stad hoeft nog niet te betekenen dat deze spreiding 
onjuist is, en dus daarom moet worden bijgestuurd.  
 
Onderzoeksgegevens OIS en I&O-Research; bevindingen Ombudsman 
 
De Marktvisie steunt wat betreft mate van bezoek en waardering op gegevens van 
Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS), zoals deze zijn gepubliceerd in ‘Monitor markten 
Amsterdam 2017’. In deze Monitor zijn data van de Consumentenenquête 
(veldwerkperiode 2015-2016) ten behoeve van de monitor Staat van Detailhandel (2016) 
gebruikt.41  
In opdracht van de directie Economische Zaken is begin 2017 aanvullend onderzoek 
gedaan onder bezoekers en ondernemers op 15 markten en onder passanten in 
omliggende winkelgebieden. Voor dit onderzoek zijn tussen januari 2017 en maart 2017 per 
grote markt tussen de 75 - 100 bezoekers en passanten geïnterviewd en tussen de 40 - 80 
op kleinere markten.  
Omdat deze methodiek van veldwerk onder vijftien markten vergelijkbaar is met de 
methode die I&O-research in 2015 en 2016 heeft toegepast (bij de bezoekers- en 
passanten onderzoeken op de Bos- en Lommermarkt, de markt op Tussen Meer (op 
dinsdag) en de markt op Plein ’40-’45) acht OIS het mogelijk om de bevindingen van deze 
onderzoeken mee te nemen in de ‘Monitor markten Amsterdam 2017’. Wat ‘mee te nemen’ 
precies betekent wordt niet toegelicht. 
 
De Ombudsman stelt vast dat: 
- De scores in de Marktvisie over bezoek aan de Amsterdamse markten en waardering 

van de markten niet primair zijn gebaseerd op scores op en van de markten zelf, maar 
allereerst hun basis hebben in bestaande onderzoeksresultaten over de detailhandel 
uit 2017 en 2015; 

- Deze scores over de detailhandel zijn vervolgens aangevuld met veldwerk onder vijftien 
markten; dit is een aanvulling waarbij dus slechts 50% van de markten in de stad zijn 
betrokken; 

 
41   Monitor Markten Amsterdam 2017, pagina 4 en 5. 
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- Dit veldwerk heeft plaatsgevonden in de maanden januari – maart 2017; dit zijn de 
koude wintermaanden wanneer de bezettingsgraad op de markten laag is, het aantal 
bezoekers aan de markten op zijn laagst is en dus de ideale periode voor 
marktondernemers voor het bezoeken van beurzen en het houden van vakantie; 

- Niet alleen de bezoekers aan de markten zijn tijdens het veldwerk geïnterviewd, maar 
ook passanten in omliggende winkelgebieden; 

- Bezoekers aan markten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zouden volgens 
meerdere observaties door marktondernemers niet in de interviews zijn betrokken.   

 
Deze aanpak doet sterk de vraag rijzen naar de representativiteit van de cijfermatige 
overzichten die in de Marktvisie staan opgenomen over bezoeken aan de markt en 
waardering van de markt.  
In de Marktvisie wordt zeer summier verantwoording afgelegd over de totstandkoming, de 
inhoudelijk bron, van de cijfermatige overzichten. Op deze wijze is de Marktvisie niet een 
zelfstandig leesbaar, transparant en navolgbaar document: de lezer moet eerst de ‘Monitor 
markten Amsterdam 2017’ doorgronden, om de – zwakke – kwantitatieve en kwalitatieve 
basis van de Marktvisie te constateren en te begrijpen.  
De informatieverstrekking en transparantie schieten ernstig tekort.  
Daarnaast dienen er grote vraagtekens gezet te worden bij de integriteit en 
representativiteit van de gepresenteerde scores in de Marktvisie over de waardering van 
de Amsterdamse markten en over het bezoek aan de markten.  
Het is onzorgvuldig en onbehoorlijk om beleid te baseren op zo’n zwakke, discutabele 
basis. 
 
Bezettingsgraad/leegstand markten; bevindingen Ombudsman 
 
Marktondernemers klagen gedurende meerdere jaren en bij verschillende gelegenheden 
over de wijze waarop de gemeente de leegstand van markten bepaalt. De werkwijze zou 
niet deugen.  
De ombudsman staat hier nadrukkelijke bij stil, omdat de leegstand in de Marktvisie gezien 
wordt als een belangrijke graadmeter voor de conditie van de Amsterdamse markten.  
EZC/Ondernemersklimaat heeft voor de overzichten in de Marktvisie gebruik gemaakt van 
de bezettingsgegevens zoals deze door het voormalige Marktbureau zijn verzameld en 
aangeleverd.  
 
Basis voor de bezetting/leegstand op markten vormen de scangegevens van de 
marktmeesters. Bedoeling is dat marktmeesters dagelijks minimaal één keer langs de vaste 
plaatshouders gaan en hun pas scannen. Deze gegevens worden opgeslagen in het 
systeem Makkelijke Markt; de administratie is gemachtigd deze scores te vertalen naar 
bezettingsgegevens. 
Sollicitanten worden op de ene markt wel en op de andere niet gescand, zo blijkt uit de 
gesprekken. Hun aanwezigheid op de markt wordt op een andere wijze bepaald. Zij betalen 
dagelijks via het pinapparaat van de marktmeester voor hun marktplek. De dagelijkse 
opbrengsten bepalen de bezetting op de markt door deze groep marktondernemers. Dit is 
in beginsel een sluitend systeem bij aanwezigheid van twee marktmeesters (door het meer 
ogen-principe). 
 
Uit gesprekken met marktondernemers is gebleken dat voor veel markten geldt dat de 
marktmeester niet de pas van de marktondernemer scant, maar: 
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- dat de marktmeester aan de hand van een aanwezigheidslijst, lopend langs de kramen 
op de markt, markeert welke vaste plaatshouders aanwezig zijn; de marktmeester 
verwerkt vervolgens deze gegevens in het systeem zonder dat deze invoer door 
iemand wordt gecontroleerd; 

- dat de marktmeester ‘op afstand’, bijvoorbeeld in een café, aan de hand van een 
marktlijst of marktkaart bepaalt welke vaste plaatshouders aanwezig zijn en de 
gegevens van deze ondernemers eigenstandig invoert; 

- dat op sommige markten de marktondernemers alleen hun (anciënniteits)nummer aan 
de marktmeester doorgeven, waarna de marktmeester de verdere invoer afhandelt. 

 
Deze verschillende werkwijzen tonen aan dat met betrekking tot de vaste plaatshouders 
geen sprake is van een sluitend systeem dat hun aanwezigheid registreert.  
Alle markttondernemers die de ombudsman over dit onderwerp heeft gesproken, hebben 
aangegeven om meerdere redenen grote moeite te hebben met deze werkwijzen.  
Allereerst geldt dat de marktbezetting op deze wijze niet betrouwbaar en niet sluitend kan 
worden bepaald. Daarnaast speelt dat vaste plaatshouders geen controlemiddel en geen 
bewijs hebben of de marktmeester hun aanwezigheid wel juist heeft geregistreerd. In 
verband met hun sta-verplich-ting op de markt is het in hun individuele belang dat 
aanwezigheid zorgvuldig en navolgbaar wordt geregistreerd.   
“Op afstand scannen” betekent dat de marktmeester geen (goed) zicht heeft op eventuele 
vervangers (en dus ook niet of de vervangersregeling wordt nageleefd), en ook geen zicht 
heeft op de handel die door de vervanger wordt verkocht. Is het verkoopwaar van de 
oorspronkelijke marktondernemer, is het eigen waar, of verkoopwaar waarvan de herkomst 
niet duidelijk is? 
 
In gesprek met SW/Markten heeft de administratie aangegeven dat men na kan gaan of 
een marktmeester daadwerkelijk zelf de passen van marktondernemers scant of dat 
scannen “op afstand” door de marktmeester is gebeurd (middels het scannen van de 
barcodes van marktondernemers waar marktmeesters toegang toe hebben). Een controle 
op hoe er wordt gescand is niet in het ‘ao/ic-programma’ 42 van SW/Markten opgenomen.   
 
Het voormalige Marktbureau heeft bij de aanlevering aan EZC/Ondernemersklimaat van 
leegstand/bezettingsgegevens geen toelichting gegeven over de wijze van 
totstandkoming van deze gegevens. EZC/Ondernemersklimaat heeft op haar beurt aan 
het voormalige Marktbureau geen vragen over de totstandkoming van deze gegevens 
gesteld.  
Vragen stellen aan het voormalige Marktbureau naar de totstandkoming van de gegevens 
zou volgens EZC/Ondernemersklimaat ook niet passen in de huidige organisatiecultuur 
van de gemeente, waarin men uit moet gaan van vertrouwen en niet van controle.  
De ombudsman beoordeelt deze reactie van EZC/Ondernemersklimaat als niet adequaat. 
Navraag doen naar de totstandkoming van gegevens iets anders is dan het controleren van 
degene(n) die verantwoordelijk is(zijn) voor het aanleveren van de gegevens. Vooral daar 
waar sprake is van het gebruik van unieke brongegevens dient de gebruiker zich ervan te 
vergewissen dat de totstandkoming van de te gebruiken gegevens deugdelijk is verlopen. 
 
Marktmeesters, marktbeheerders en medewerkers van EZC/Ondernemersklimaat hebben 
in gesprek met de ombudsman geschokt gereageerd bij het horen van de grote mate aan 

 
42   Gemeentelijke organisaties dienen over een ‘administratieve organisatie en interne 
controleprogramma’ te beschikken op basis waarvan zij planmatig hun organisatie en administratie 
checken op correct volgen van procedures en integer handelen.  



42 
 

variatie, het gebrek aan controle en het grote risico van onjuistheden bij deze vormen van 
‘het scannen’ door marktmeesters van de vaste plaatshouders.  
Dit betekent dat aan de hardheid van de scores aangaande bezetting/leegstand van 
markten in de Marktvisie grote onzekerheden kleven.  
De verschillende manieren van aanwezigheidsregistratie verklaren wellicht waarom 
ondernemers regelmatig klagen over het feit dat zij onterecht waarschuwingsbrieven 
krijgen van SW/Markten dat zij niet zouden voldoen aan hun sta-verplichting op de markt. 
 
De conclusie is gerechtvaardigd dat er onzekerheid is over de juistheid van de gegevens in 
de Marktvisie inzake leegstand/bezetting van de Amsterdamse markten. De destijds door 
het Marktbureau aangeleverde gegevens inzake aanwezigheidsregistratie door 
marktmeesters vindt niet plaats in een sluitend systeem, en elke vorm van controle 
ontbreekt. 
Dit gegeven, in combinatie met het feit dat van elf markten inrichtingsbesluiten ontbreken, 
waardoor het onbekend is hoe het aantal marktplekken op deze markten is bepaald, maakt 
dat de gegevens en uitspraken in de Marktvisie over leegstand, nog onzekerder worden. 
De klachten van de marktondernemers (o.a. in de zienswijzen) dat de gegevens over 
leegstand en bezettingsgraden, waaronder die in de Marktvisie, veel minder hard zijn dan 
wordt voorgesteld, zijn gegrond. Transparantie over de totstandkoming ontbreekt, 
scangegevens zijn onzeker en van 1/3 van de markten ontbreekt een inrichtingsbesluit (dus 
is formeel het aantal marktplekken niet vastgesteld). 
 
Uitvoeringsprogramma Marktvisie; bevindingen Ombudsman 
 
Instemming door de gemeenteraad met de Marktvisie Amsterdam 2018-2026 op 19 
september 2018 houdt ook in dat de raad akkoord gaat met het bijhorende 
Uitvoeringsprogramma.  
Dit programma behelst het opstellen van gebiedsgerichte uitwerkingen van de Marktvisie 
voor: 
- Noord; 
- Zuidoost; 
- het oostelijk deel van Centrum, Oost en Zuid; 
- het westelijk deel van Centrum, West en Nieuw-West en 
- voor de non-food themamarkten die een functie hebben voor de hele stad. 
 
In gesprek met de ombudsman beklagen zowel ondernemers, als ook SW/Markten zich 
over de kwaliteit van de uitwerkingen door het, door Economische Zaken ingehuurde, 
externe bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP). Ondernemers klagen over het feit 
dat het bureau zich zou hebben gebaseerd op onjuiste en niet meer relevante metingen en 
inzichten (van ver voor corona). SW/Markten klaagt op haar beurt over het feit dat men 
met de gebiedsgerichte uitwerkingen niets kan: deze uitwerkingen zijn te abstract en 
hebben te weinig inhoudelijke onderbouwing.  
Vier jaar na vaststelling van de Marktvisie, en meerdere analyses en onderzoeken verder, 
zijn er wel veel klachten van ondernemers maar is er geen inhoudelijke basis voor het 
eventueel treffen van maatregelen voor een afzonderlijke markt.43 
 
Een onderhandse aanbesteding 

 
43   De opheffing van de markt op het Bos en Lommerplein is volgens voormalige manager Markten 
reeds gestart vóór de totstandkoming van de gebiedsgerichte uitwerking voor Nieuw-West, en 
geen resultaat van de Marktvisie 2018-2026. 
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Op 21 februari 2019 dient de directie Economische Zaken een aanvraag in om af te wijken 
van het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Amsterdam. Gesteld wordt dat 
voor de gebiedsgerichte uitwerkingen kennis nodig is op de volgende terreinen: 
- trends en ontwikkelingen in koopgedrag in relatie tussen markten, detailhandel en 

online; 
- trends en ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling en relevantie daarvan voor het 

koopgedrag; 
- inzicht in het functioneren van afzonderlijke markten, mede in relatie tot de omgeving. 
Aangezien bovenstaande kennis niet bij andere bureaus voorhanden zou zijn en alleen 
DTNP dit voldoende zou hebben voor warenmarkten, wenst Economische Zaken in 
afwijking van de geldende procedure een enkelvoudige onderhandse aanbesteding aan dit 
bureau.  
‘Er is in Nederland weinig marktenbeleid gemaakt van deze diepgang, complexiteit en 
schaal en dat vergt een bureau dat ervaring heeft met analyses op dit terrein’. 44 
 
DTNP nader bekeken; profiel 
Naar aanleiding van klachten van ondernemers in november 2022 over de opgeleverde 
gebiedsgerichte uitwerkingen door DTNP besluit de ombudsman dit nader te bestuderen 
en de expertise van DTNP te checken (in november 2022). Het bedrijf, gehuisvest in 
Nijmegen, presenteert zich op LinkedIn met tien medewerkers en geeft als profiel: 
- “Droogh Trommelen en Partners (DTNP) adviseert overheden en marktpartijen over de 

ruimtelijke en economische ontwikkeling van dorp en stad. Wij zijn gespecialiseerd in 
visies voor centrumgebieden en sectorale visies voor detailhandel, horeca, recreatie en 
toerisme.  

- Distributie-planologisch onderzoek. Inzicht krijgen in kwantitatieve uitbreidingsruimte 
van specifieke branches of winkelgebieden. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de kwalitatieve (ruimtelijke) effecten die uitbreiding heeft op het voorzieningenniveau 
en leegstand in de omgeving. 

- Haalbaar programma centrumgebieden. Ruimtelijk aankoopgedrag van consumenten 
veranderd en dit heeft invloed op winkelgebieden. Hoe zien onze centra er in de 
toekomst uit? Welke kansen zijn er? En welke ruimtelijke randvoorwaarden kunnen we 
meegeven? 

- Aanpak leegstand. Winkelleegstand is bijna niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld in veel centrumgebieden. Maar hoe gaan we er mee om? Leegstaande 
panden worden niet meer vanzelfsprekend ingevuld door nieuwe winkels. Dit dwingt 
ons om na te denken over de functie van centrumgebieden en voorzieningen die 
centra ook in de toekomst relevant en vitaal houden.” 

De ombudsman stelt vast dat in het bedrijfsprofiel nergens het woord ‘markten’ voorkomt. 
Ook in de afzonderlijke profielen van de tien medewerkers (met hun achtergrond, 
ervaringen en prestaties) komt het woord ‘markten’ geen enkele keer voor. DTNP is 
gespecialiseerd in winkelgebieden, detailhandel en winkelleegstand. Het ligt zo bezien niet 
erg voor de hand dit bedrijf de gebiedsgerichte uitwerkingen van de Marktvisie 
(onderhands) te gunnen. 
 
 
DTNP; relevante ervaringen 

 
44  Verzoek tot afwijking procedure inkoop, 21 februari 2019, pagina 3 
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Gezien de specifieke kennis die Economische Zaken en Cultuur aan het bureau toeschrijft 
in de aanvraag om af te wijken van de reguliere aanbestedingsprocedure heeft de 
ombudsman gezocht naar andere, relevante onderzoeksresultaten door DTNP.  
De score is (november 2022) één rapport: “Proeven en ontmoeten”, de kracht van de 
ambulante handel, d.d. 16 februari 2018. Op initiatief van de Centrale Vereniging voor 
Ambulante Handel doet DTNP in dit rapport verslag van een verkenning langs zeven goed 
functionerende markten, verspreid over het land, die in staat zijn gebleken te vernieuwen 
en in te spelen op de behoeften bij bezoekers. De zeven markten waarvan de 
succesfactoren zijn beschreven en als voorbeeld kunnen gelden staan in Groningen, 
Haarlem, Nieuwegein, Winterwijk, Valkenswaard, Rozenburg en Maastricht. 
 
De succesfactoren die DTNP heeft geregistreerd in deze zeven gemeenten zijn, dat:  
- de kern van de markt ligt in vakmanschap & persoonlijk advies en lokale ontmoeting; 
- de kansen liggen in meer aandacht voor food, proeven & verblijven en sfeer + beleving; 
- en de basis ligt in ambacht en vers. 

 
De ombudsman stelt vast dat de door DTNP gehanteerde onderzoeksmethode in 
‘Proeven en ontmoeten’ en bovenstaande geïnventariseerde succesfactoren niet 
(makkelijk) zijn te relateren aan de vereiste kennis die door EZC is gevraagd in de 
aanbestedingsprocedure voor de gebiedsgerichte uitwerkingen. In de gebiedsgerichte 
uitwerkingen gaat het immers om (o.a. toekomstgerichte) trends en ontwikkelingen, mede 
in relatie tot andere diensten en voorzieningen. Dit is een geheel andere aanpak dan het 
registreren van afzonderlijke succesfactoren op verschillende markten. De ervaringen en 
kennis die EZC vraagt in de aanbestedingsprocedure zien we niet terug in wat DTNP 
presenteert. Niet in het profiel van het bedrijf en niet in eerdere prestaties.  
 
DTNP; projectvoorstel analyse non-food-themamarkten 
DTNP heeft naast gebiedsgerichte uitwerkingen voor de vier windrichtingen ook voor de 
non-food-themamarkten een analyse opgesteld.  
Het citaat aan het begin van dit hoofdstuk: “De algemene uitstraling van de markt is slecht. 
De meeste ondernemers hebben weinig aandacht voor presentatie en op veel plekken 
vindt verkoop vanaf de grond plaats. Ook ligt er erg veel rommel op het plein. Hierdoor 
krijgt de markt een armoedige indruk” betreft de non-food-themamarkt het 
Waterlooplein, en komt uit deze analyse. 
Deze tekst is voor de ombudsman aanleiding geweest om het projectvoorstel ‘Analyse 
non-food-themamarkten Amsterdam’ (d.d. 11-2-2019) te bestuderen. Het gaat hierbij om 
een inhoudelijk projectvoorstel, inclusief tijdbegroting en kosten. 
  
Het projectvoorstel vermeldt dat men voor een analyse van de themamarkten geen 
kwantitatieve uitspraken kan doen over draagvlak en het economisch functioneren van 
deze markten, omdat gegevens daarover ontbreken (hetgeen o.a. komt doordat de 
themamarkten geen onderdeel uitmaken van het koopstromenonderzoek van OIS.) Dit 
gemis aan kwantitatieve uitspraken wordt als volgt opgelost:  
“De beschrijving en kwalitatieve beoordeling van de afzonderlijke markten, hun aanbod en 
doelgroepen zullen dan ook meer centraal staan. Daarbij zal veel met foto’s worden 
gewerkt”.  
Dus in plaats van een kwantitatieve onderbouwing een analyse op basis van plaatjes … 
 
Men stelt in de offerte dat alle negen markten minimaal eenmaal worden bezocht, en 
meerdaagse markten (Waterloopleinmarkt, Bloemenmarkt Singel) minimaal tweemaal. 
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Het projectvoorstel raamt voor het bezoeken van de negen themamarkten 5,5 uur (van de 
totale 24 uur) die voor deze analyse wordt uitgetrokken.45 
Het zegt veel over de kwaliteit en diepgang van deze analyse dat de onderzoekers de 
historische achtergrond van de markt op het Waterlooplein heeft gemist.46 Ook het feit dat 
opdrachtgever de directie Economische Zaken deze kwalijke observatie in het rapport 
heeft gemist, zegt veel over de aandacht bij deze directie voor dit onderzoek en het 
onderwerp. 
 
Bovenstaande bevindingen zijn met EZC/Ondernemersklimaat besproken en men heeft 
de constateringen van de ombudsman bevestigd. Gezien het feit dat er binnen Nederland 
heel weinig specifieke kennis over markten beschikbaar is, kwam men noodgedwongen en 
bij gebrek aan beter bij dit bedrijf uit. 
 
Conclusie  
 
De ombudsman stelt vast dat Marktvisie 2018-2026 geen document is met een visie op de 
Amsterdamse markten. Wat betreft de inhoud is het eigenlijk ook geen document van de 
gemeente Amsterdam, want de rol van de gemeente als beheerder van circa 30 markten 
ontbreekt volledig. Gezien de beperkte kennis bij Economische Zaken is het niet 
verwonderlijk dat de rol van de gemeente als marktbeheerder in de Marktvisie ontbreekt.  
Het had voor de hand gelegen eerst feitelijke kennis op te doen over de Amsterdamse 
markten, hoe deze werken en welke factoren en mechanismes ertoe doen, in plaats van te 
beginnen met een pretentievol, bestuurlijk document te presenteren met de titel ‘visie’, 
plus daaraan meteen beleidsmaatregelen te koppelen ... Het resultaat is een Marktvisie 
2018-2026 met een aantal ernstige en fundamentele tekortkomingen.  
 
Het document is, mede in vergelijking tot de nota Detailhandelsbeleid 2018-2022, 
kwalitatief onder de maat wat betreft presentatie, onderbouwing, analyse en duiding.  
Transparantie ontbreekt wat betreft het gebruik van externe bronnen en het gebruik van 
bestaande onderzoeksresultaten. Representativiteit en integriteit van aanpak en gegevens 
moet worden betwijfeld. Dit geldt voor alle uitspraken in de Marktvisie over de waardering 
van markten en het bezoek aan markten.  
Ook gepresenteerde gegevens over leegstand en bezetting zijn van twijfelachtige kwaliteit 
aangezien de door het voormalige Marktbureau aangeleverde scores over leegstand en 
bezetting gebaseerd zijn op ongecontroleerde, soms door marktmeesters zelf ingevoerde 
scangegevens.  
Een document met een dergelijke zwakke en ondeugdelijke inhoudelijke basis is geen 
betrouwbare basis voor beleid.  
 
Achter deze gebrekkige kwaliteit van de Marktvisie gaan ambtelijke gedragingen schuil die 
niet onvermeld mogen blijven: het niet checken van de totstandkoming van brongegevens 

 
45   Totaal gaat het in de offerte om 24 uur, waarvan: 5,5 uur observatie op de markten, 7 uur aan 
analyse en uitwerken werkdocument, 6 uur uitwerken conceptrapport, 3 uur overleg met 
opdrachtgever, 1 uur deskresearch en internetverkenning en 1,5 uur afronding en levering. Het 
projectvoorstel kost totaal € 23.950 (excl. btw). 
46   Rond 1600 vestigden de eerste Joden zich in Amsterdam. Het waren Sefardische Joden uit 
Portugal, op de vlucht voor geloofsvervolging en vonden in Amsterdam een veilig toevluchtsoord. In 
Portugal was het gebruikelijk koopwaar op de grond uit te stallen. Deze traditie is meegekomen naar 
Amsterdam. Hierdoor heeft de markt op het Waterlooplein als enige markt in Amsterdam 
zogenoemde grondplaatsen.  
Bekendste van deze Portugese Joden was de verlichtingsfilosoof Baruch Spinoza. 
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(bezettingsgraden), het niet transparant verantwoorden van bestaande 
onderzoeksresultaten en –metingen, het negeren van context, niet transparant zijn over 
het gebrek aan gegevens en kennis, suggestief taalgebruik. 
 
Zienswijzen worden namens het college niet eenduidig beantwoord. De beantwoording 
roept het beeld op dat onwelgevallige opmerkingen in zienswijzen óf met een ontwijkend 
antwoord worden afgedaan óf worden genegeerd.  De Nota van beantwoording is 
daarnaast slordig van opzet. Zo ontbreekt een volledig overzicht met aanpassingen die op 
basis van de zienswijzen worden aangebracht en een overzicht met onderwerpen waarvan 
in de beantwoording is toegezegd dat deze bij een volgende herziening van de 
Marktverordening worden betrokken. Dit is cruciale informatie voor burgers en 
gemeenteraadsleden om toezeggingen en verdere uitvoering te volgen.  
 
Vaststelling van de Marktvisie is gepaard gegaan met het gelijktijdig instemmen met een 
uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat vijf uitwerkingen: voor elke 
windrichting één en een afzonderlijke analyse voor de themamarkten. Deze uitwerkingen 
worden in één opdracht aan een externe partij uitbesteed. Hoewel EZC aangeeft dat 
binnen Nederland kennis over markten niet/nauwelijks aanwezig is, wordt gekozen voor 
een onderhandse aanbesteding aan één partij. Het profiel en de prestaties van de 
geselecteerde favoriete partij sluiten niet aan bij de specifieke kennis die in de 
aanbestedingsprocedure worden gevraagd.  
 
De Ombudsman constateert een herhaling van gedrag.  
Economische Zaken weet dat wat wordt gevraagd en nodig is aan kennis en ervaring voor 
de gebiedsgerichte uitwerkingen niet beschikbaar is. Toch zet men door zonder daar 
verder melding van te doen en/of verantwoording over af te leggen.  
Het resultaat is wederom, net als bij de Marktvisie dat analyses worden opgeleverd over de 
Amsterdamse markten van gebrekkige kwaliteit: te oppervlakkig, te abstract, niet 
gebaseerd op harde kwantitatieve gegevens en inmiddels achterhaald.  
Men kan er niets mee (volgens medewerkers van SW/Markten) en daar waar men de 
uitwerkingen vertaalt naar concrete maatregelen stuit men op verzet (o.a. van 
marktondernemers Plein ’40-’45 en Waterlooplein) omdat de maatregelen gebaseerd zijn 
op onjuiste gegevens en ondeugdelijk aannames (zie ook noot 10). 
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8 Marktverordening; herziening 2022 
 
 
Herziening marktverordening 2022 
 
Het gaat hierbij om een tussentijdse wijziging van de Marktverordening 2016, die sinds 1 
maart van dat jaar van kracht is. ‘In de tussentijdse wijziging van de Marktverordening 
worden de grootste knelpunten aangepakt. … Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan 
wensen en ideeën van marktondernemers die meer flexibiliteit in de regelgeving willen … 
De wijzigingen hebben betrekking op 13 verschillende onderwerpen’.47 
Een dergelijke wijziging wordt ook wel een technische of beleidsarme wijziging genoemd.  
In verschillende documenten kondigt de gemeente aan dat deze wijziging in 2023 of 2024 
wordt opgevolgd door een integrale herziening van de Marktverordening. In deze integrale 
herziening zou dan de verordening o.a. in lijn worden gebracht met Europese wet- en 
regelgeving (de zogenoemde Dienstenrichtlijn) en de Omgevingswet (die recent wederom 
is uitgesteld). 
 
Het concept van de wijzigingsverordening Marktverordening heeft ter inzage gelegen van 
20 september t/m 20 oktober 2021. In totaal zijn er 21 inspraakreacties in de vorm van 
zienswijzen ontvangen.  
Aangezien de ombudsman in de achterliggende maanden veel klachten heeft gekregen 
over het dagelijks digitaal (via internet) indelen van markten, richten we onze analyse op dit 
onderwerp. Ook in deze analyse wordt onderzocht op welke wijze namens het college in de 
Nota van beantwoording wordt gereageerd op de inbreng van marktondernemers en/of 
hun vertegenwoordigers.  
 
Analyse herziening marktverordening 2022; dagelijks digitaal indelen van markten 
 
Het systeem dat wordt gebruikt bij het digitaal indelen heet ‘Kies je Kraam’ en wordt op dit 
moment gebruikt op de Albert Cuypmarkt, op het Lambertus Zijlplein en op Plein ’40-’45 
(met uitzondering van de zaterdagen). 
Vier ondernemers reageren op dit onderwerp met de volgende (samengevatte) 
opmerkingen: 
1. Nu kan ik tijdens de loting zien welke kramen voor mij beschikbaar zijn en daaruit de 

beste kiezen. Hoe kan ik via digitaal indelen zien wat voor mij de beste keuze is? 
2. Vaak bepaalt het weer of ik wel/niet die dag op de markt zal staan. Niets is zo 

veranderlijk als het weer. Zelf ervaar ik het als een inperking van mijn 
ondernemersvrijheid; een belangrijke reden waarom ik heb gekozen voor het marktvak.  

3. a. Digitale Indeling is ontworpen voor statische markten waar veel ondernemers altijd op 
dezelfde plaats staan. Noordermarkt is heel klein en elke week anders bezet en 
ingedeeld. Een minderheid van de vaste plaatshouders staat altijd op de echte vaste 
plaats; er wordt veel “geschoven”. 
b. Belangrijke omstandigheden die niet zijn te voorzien de avond voor de marktdag: 
parkeergelegenheid, weeromstandigheden, wie zijn mijn buren? 
c. Het systeem biedt te weinig inzicht wat het beste is: twee losse kramen op twee 
verschillende markten of –als er ruimte is- twee kramen naast elkaar op één markt. 
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d. Als vaste plaatshouder inschrijven en niet verschijnen en deze marktondernemer 
bestrijden met strafmaatregelen is een zwak punt. Het gaat te ver om mensen te 
straffen in een nieuw systeem.  

4. a. Mijn zorg is in de ochtend regen en je hebt de avond ervoor een kraam aangekruist 
dat je dan moet betalen; 
b. het is verschrikkelijk belangrijk om te weten naast wie je staat; je kunt hier pas iets 
over zeggen als je op de markt staat en je het assortiment ziet wat je buren verkopen;  
c. kun je je auto kwijt? 

Belangrijk is op deze plaats op te merken dat marktondernemers in hun zienswijze ook 
aangeven voordelen te zien van digitaal indelen. 
  
De reactie van het college op bovenstaande zienswijzen is:  
‘Met de mogelijkheid om digitaal in te delen wil de gemeente de markten aantrekkelijker 
maken voor sollicitanten. Zij weten dan de avond voor de marktdag of er plekken vrij zijn en 
kunnen zich dan al aanmelden. Dat voorkomt dat zij tevergeefs naar de markt komen of 
wegblijven van wege het risico op onvoldoende plek … Tevens biedt het 
marktondernemers een grotere bedrijfszekerheid. Dat weegt naar de mening van het 
college op tegen door enkele insprekers genoemde nadelen, zoals dat je niet precies weet 
naast wie je komt te staan. Met de huidige meteorologische websites en apps acht het 
college het risico op tegenvallende weersomstandigheden zeer gering. Naar de mening 
van het college is er geen sprake van een inperking van keuzes. De indelingsregels zelf 
worden immers niet gewijzigd’. 48 
 
Herziening marktverordening 2022; bevindingen Ombudsman 
 
Nota van Beantwoording 
Bovenstaande reactie van het college gaat niet in op de inhoudelijke opmerkingen van de 
marktondernemers dat het van cruciaal belang is om te weten wat ‘de buren’ de volgende 
dag verkopen. Het is onjuist en slordig dat het college spreekt van “naast wie je komt te 
staan”, terwijl de ondernemers bedoelen “naast wat ik kom te staan”.  
Namens het college wordt in de beantwoording gesteld dat bij het systeem ‘Kies je Kraam’ 
“geen sprake van een inperking van keuzes” zou zijn. Dit is een onjuiste voorstelling van 
zaken. Marktondernemers mogen slechts zes voorkeuren aangeven, terwijl bij de 
beproefde bestaande systematiek sprake is van een keuze uit alle beschikbare, vrije 
plekken. ‘Kies je Kraam’ gaat dus wel degelijk gepaard met een wijziging van de 
indelingsregels.  
Het college en de gemeenteraad zijn op dit punt onjuist geïnformeerd. 
 
De reactie van het college gaat voorbij aan de opmerking dat het systeem ‘Kies je kraam’ 
niet voor alle typen markten geschikt zou zijn. Het kiezen van een plek op een kleine, 
dynamische markt als de Noordermarkt is heel anders dan de Albert Cuypmarkt, met één 
dominante looprichting en waarbij relatief veel kramen een economische binding met de 
achterliggende winkel hebben, met ook relatief veel vrije plekken.   
In de reactie van het college wordt niet ingegaan op deze inhoudelijke opmerking. Deze 
wordt genegeerd, hetgeen niet respectvol is. 
 
Aan digitaal indelen zitten voordelen; ook marktondernemers onderkennen dat, omdat 
sollicitanten tijdig zicht hebben op welke markt er plek is. 
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Marktondernemers geven aan dat doordat nu de focus op digitaal indelen in de ochtend 
ligt, de functie van de marktmeester als gastheer en toezichthouder op de markt 
gedurende de dag makkelijk verder in de verdrukking komt; verder buiten beeld komt.  
We zien dat deze functies van de marktmeester in 2017 in de notitie Doorontwikkeling 
‘volle en aantrekkelijke markten’ van Stadsdeel Centrum/Marktbureau niet voorkomen. 
Dit, mogelijk als gevolg van te weinig aandacht voor de markten en gebrek aan kennis bij 
de stadsdeelbesturen en stadsdeelorganisaties gedurende de periode 1994-2016. 
De huidige aandacht voor ‘Kies je kraam’, inclusief het gedoe er omheen, benadrukt de rol 
van de marktmeester als ‘indeler in de ochtend’. Dit mag niet leiden tot formalisatie van 
een onjuiste en ongewenste inperking van de functie van marktmeester. Beide aspecten: 
enerzijds gastheer voor bezoekers en marktondernemers en anderzijds toezichthouder op 
de markt zijn belangrijk voor vitale, eigentijdse en veilige markten. 
 
‘Kies je Kraam’; de ontwikkeling 
De ombudsman heeft met de voormalige manager en met de huidige medewerker van 
SW/Markten die belast is met de ontwikkeling van ‘Kies je Kraam’ over de applicatie 
gesproken en recent ook een presentatie van het systeem gekregen.  
De basis voor ‘Kies je Kraam’ ligt in de notitie Doorontwikkeling ‘volle aantrekkelijke 
markten’ 49 Startmoment is juni 2019 en de opzet is, dat het systeem met behulp van 
externe inhuur wordt gerealiseerd. Volgens het toenmalige management verliep de 
ontwikkeling tot 2020 voorspoedig; een gemeentebrede stop op externe inhuur maakt dat 
de gemeente de applicatie zelf verder gaat ontwikkelen. Dit gaat met horten en stoten. 
November 2021 besluit men de implementatie tijdelijk stop te zetten daar de applicatie 
niet robuust genoeg is en op verschillende onderdelen faalt.  
I.v.m. de landelijke coronamaatregelen wordt besloten niet eerder dan 1 maart 2022 weer 
te gaan starten (en krijgt OIS de opdracht in de periode tot aan 1 maart de applicatie 
robuust te maken).  
Uiteindelijk vindt herstart plaats begin juni 2022 op de Albert Cuypmarkt en volgen in 
augustus 2022 Lambertus Zijlplein en Plein ’40-’45. 
 
De ombudsman heeft om de klachten van de marktondernemers te begrijpen bij 
SW/Markten alle beschikbare informatie over ‘Kies je Kraam’ opgevraagd. Uit wat we 
hebben ontvangen blijkt dat: 
- een programma van eisen ontbreekt; 
- randvoorwaarden ontbreken waaraan een markt moet voldoen om de applicatie toe te 

passen (zoals inrichtingsbesluiten); 
- een testomgeving ontbreekt; 
- een opgave van de gebruikersgroep met deelnemers ontbreekt. 
- een communicatieplan ontbreekt. 
De wijze waarop de ontwikkeling vorm krijgt getuigt van goede wil, maar maakt een 
amateuristische indruk. Marktondernemers zijn bij de ontwikkeling niet betrokken. Wel 
krijgen marktondernemers, waarbij de applicatie op korte termijn wordt toegepast, 
uitvoerige toelichting over hoe het systeem te gebruiken. 
 
De presentatie van ‘Kies je Kraam’ toont dat het (inmiddels) een gebruikersvriendelijke 
applicatie is. Hoewel de marktondernemers zes voorkeurplaatsen mogen aangeven, blijkt 
in de praktijk dat tussen de 90-95% van de opgegeven voorkeuren wordt gehonoreerd. Dit 
lijkt in dit stadium helemaal geen slechte score.  
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Tevens biedt de applicatie mogelijkheden om datagedreven te werk te gaan, bijvoorbeeld 
waar het gaat om de bezettingsgraad. Deze functionaliteit zou, in lijn met oorspronkelijke 
legitimering en aankondiging in de notitie Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke 
markten’, worden ingebouwd.  
In werkelijkheid blijkt deze functionaliteit niet in de ontwikkeling van de applicatie te zijn 
opgenomen. Dit laat zien hoe SW/Markten één van de oorspronkelijke bedoelingen van de 
applicatie uit het oog is verloren. Op dit moment worden de bezettingsgraden van de 
markten volgens EZC/Ondernemersklimaat niet gemonitord, volgens SW/Markten wel.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen heeft de Ombudsman de vraag gesteld waarom niet in 
het systeem de naam van de ondernemer en/of de branche wordt vermeld, zodra een 
ondernemer een kraam heeft gekozen. (Door aan het unieke anciënniteitsnummer van de 
marktondernemer een branche te koppelen, zou dat toch eenvoudig te regelen moeten 
zijn). Dan zou immers bekend zijn “wat de buren” verkopen. Vanuit SW/Markten kwam 
hierop het antwoord dat dit volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
niet zou mogen.  
 
‘Kies je Kraam’; de praktijk 
Naar aanleiding van de vele klachten op Plein ’40-’45 over het systeem waardoor 
marktondernemers uren omzet mislopen heeft de ombudsman najaar 2022 de directeur 
Stadswerken verzocht op zaterdagen de applicatie niet te gebruiken. Het systeem schiet 
volgens de ondernemers op dat moment te kort op de volgende punten: 
- Er zit te veel tijd (18 uur) tussen digitaal indelen en het fysiek indelen door de 

marktmeesters. In 18 uur kan veel gebeuren waardoor alsnog plaatsen vrijkomen die de 
volgende dag via anciënniteit dienen te worden ingedeeld. Dit leidt regelmatig tot 
chaos op de markt.  
Dagindelingen door marktmeesters blijven nodig, maar zijn door reeds digitaal 
ingedeelde plaats toewijzingen een slag ingewikkelder en tijdrovender.  
Dit komt ook doordat via handmatig indelen moet worden voorkomen dat 
concurrenten (bijvoorbeeld bloemenverkopers) naast elkaar komen te staan; 

- Plein ’40-’45 kent 24 plaatsen voor aardappelen, groente en fruit (AGF). Het digitaal 
indelen kent deze maximalisering niet, waardoor er te veel AGF-plaatsen digitaal 
worden ingedeeld, hetgeen de volgende dag door de marktmeester wordt 
gecorrigeerd. Marktondernemers lopen hierdoor inkoopschade op. 

- Kies je Kraam kan niet tijdelijke vaste plaatshouders met een eigen verkoopinrichting 
indelen naar plaatsvoorkeur. Dit heeft tot gevolg dat de marktmeester dagelijks vóór 
15.00 uur handmatig deze tijdelijke vaste plaatshouders moet indelen. 

 
Voor een project als ‘Kies je Kraam’ wordt normaal gesproken een programma van eisen 
opgesteld, waardoor een projectteam een aantal heldere doelen heeft om naartoe te 
werken. Dit biedt tevens de mogelijkheid aan het management om tussentijds de 
voortgang te monitoren. Doorgaans wordt volgens de eigen gemeentelijke richtlijnen een 
dergelijke projectplanning als volgt ingevuld: 
- Allereerst wordt samen met de gebruiker/business een zogenaamd ‘MVP’ opgesteld. 

Een minimal viable product. Dit is een basis van de applicatie die operationeel is, en aan 
basiseisen voldoet, maar nog niet ver doorontwikkeld is; 

- Vervolgens worden stapsgewijs product increments (PI’s) toegevoegd. Door middel 
van incrementele verbeteringsstappen wordt het product doorontwikkeld. Hierbij is de 
gebruiker altijd betrokken; 
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- Eventueel kan met behulp van beschikbare expertise bij de Gemeente Amsterdam een 
user experience (UX) onderzoek worden gedaan, om samen met de burger de 
gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren; 

- Tenslotte kunnen nice to haves worden toegevoegd, wanneer deze waarde toevoegen 
voor de gebruiker. 

De ombudsman ziet bij het project ‘Kies je Kraam’ deze gemeentelijke richtlijnen niet 
terug. 
 
Conclusie 
 
Ook in deze Nota van beantwoording schiet de namens het college opgestelde reactie te 
kort.  
Op essentiële inhoudelijke opmerkingen wordt niet ingegaan.  
Ook worden er onjuiste antwoorden gegeven, bijvoorbeeld over het aangeven van 
maximaal zes voorkeursplaatsen. Ook dit voorbeeld toont dat de samenwerking tussen 
EZC/Ondernemersklimaat en SW/Markten niet goed verloopt. De informatievoorziening 
aan college, gemeenteraad en marktondernemers is hierdoor niet zoals deze zou moeten 
zijn. 
 
In 2016 is het beeld dat de dagelijks toedeling van vrije plaatsen door marktmeesters in 
2020 uitsluitend nog digitaal plaatsvindt. Een dergelijk ICT-systeem zou het Marktbureau 
in 2020: 
- real-time inzicht in de bezetting van de markten bieden; 
- een aanzienlijke besparing opleveren (van circa tien formatieplaatsen) op de inzet van 

marktmeesters, aangezien een dergelijk systeem het vier-ogenprincipe van twee 
marktmeesters borgt; één marktmeester zou op veel markten toereikend zijn. 

 
De ombudsman stelt vast dat de huidige ontwikkeling van ‘Kies je Kraam’ (nog) niet 
voorziet in een module waardoor er “real-time” inzicht in de bezetting van markten.  
 
Opvallend is dat de toepassing van ‘Kies je Kraam’ op de Albert Cuyp-markt met nauwelijks 
klachten gepaard gaat, terwijl bij Plein ’40-’45 door vele tekortkomingen indelingen zijn 
vastgelopen (met schade voor de marktondernemers).  
 
Zoals het ontwikkelingstraject ‘Kies je Kraam’ nu vorm krijgt is niet professioneel. Hierdoor 
verliest het support en steun. Kwalitatieve versterking is nodig op gebieden als inhoud, 
planning, analyse en betrokkenheid gebruikers.  
 
Voordat verdere uitrol plaatsvindt dient o.a. analyse plaats te vinden naar de factoren die 
maken dat ‘Kies je Kraam’ op de ene markt relatief soepel kan worden toegepast en op een 
andere niet.  
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9 Specifiek: communicatie en administratie 
 
 
In november 2022 hebben op kantoor van de Ombudsman twee gesprekken met 
marktondernemers plaatsgehad. In deze gesprekken zijn uiteenlopende onderwerpen aan 
de orde gekomen. Twee onderwerpen die SW/Markten betroffen, sprongen eruit:  
- bereikbaarheid en communicatie; 
- kwaliteit van de administratie organisatie.  
In het onderstaande gaan we hier nader op in. 
 
Bereikbaarheid en communicatie 
 
Een veel voorkomende klacht is dat er niet wordt gereageerd op e-mails en brieven.  
De ombudsman heeft geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop binnen SW/Markten 
de verschillende vormen van communicatie zijn georganiseerd, maar de hoeveelheid 
klachten geeft aan dat hier duidelijk een verbeterslag nodig is.  
 
Marktondernemers hebben andere werktijden dan ambtenaren. Daarnaast neemt niet 
iedereen op dezelfde wijze informatie op en verschillen mensen van stijl en temperament.  
Ambtenaar zijn betekent ‘dienen’; een dienende functie vervullen, nl. het dienen van de 
publieke zaak. In Amsterdam met haar enorme diversiteit, o.a. van sjiek tot sjofel, is dat 
boeiend en soms ook ingewikkeld. Reguliere (inspraak)procedures en de bekende 
communicatiemiddelen werken niet altijd optimaal; doelgroepgericht maatwerk is nodig. 
Feit is namelijk, dat iedereen recht heeft op een respectvolle en inhoudelijk, deugdelijke 
bejegening door de overheid.  
 
In de brief van de wethouder Economische Zaken d.d. 17 februari jl. staan enkele 
interessante initiatieven om de communicatie met marktondernemers uit te bouwen. 
Echter, met deze initiatieven is de gemeente er nog niet.  
Een neerbuigende houding, suggestief negatief taalgebruik en gebrek aan deskundige en 
professionele betrokkenheid bij ambtenaren blokkeren op dit moment het contact tussen 
de gemeente en de marktondernemers. En door deze gedragingen is het belang van 
marktondernemers bij de gemeente Amsterdam niet in goede handen. Gemeente 
Amsterdam is ondermijnend aan de waarde van de markt.  
Zolang de gemeente zich niet verdiept in het eigene van markten, in de bijzondere werking 
van het vrije ondernemerschap van individuele marktondernemers die tezamen in 
onderlinge concurrentie één markt vormen, zal het blijven schuren tussen de gemeente en 
marktondernemers. Van een professionele gemeente wordt iets anders verwacht dan dat 
de ombudsman in zijn onderzoek heeft geconstateerd.  
 
Er is wantrouwen jegens de gemeente en de marktondernemers zijn gekwetst door de 
gemeente. En aangezien de uitvoerende organisatie het dichtst bij hen functioneert, richt 
de onvrede zich vooral op SW/Markten.  
Dit rapport toont dat neerbuigendheid, desinteresse, onzorgvuldigheid en genoegen 
nemen met minder kwaliteit als het om markten en marktondernemers gaat, breed 
voorkomt bij alle betrokken gemeentelijke onderdelen en bij beide bestuurslagen.  
Bereikbaarheid en communicatie begint met luisteren. 
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Administratieve organisatie 
 
Onjuiste brieven 
Van meerdere ondernemers hebben we brieven (in kopie) gekregen met onjuistheden 
over het feit dat zij wel/niet aan hun sta-verplichting zouden voldoen. Bijzonder aan deze 
brieven is, dat niet wordt gekwantificeerd en niet wordt toegelicht hoe men rekenkundig 
tot deze constatering komt. De marktondernemer wordt geconfronteerd met “een 
zoekplaatje” en tegelijkertijd met een mogelijke schorsing.50 Daarnaast is de toonzetting 
van dergelijke waarschuwingsbrieven ‘stevig’. 
Het is mogelijk dat een bron voor onjuiste brieven aan ondernemers over hun sta-
verplichting is, de wijze waarop wordt gescand: op afstand, of helemaal niet, zonder enige 
controle.  
 
Onduidelijkheden in de verordening zijn ook aanleiding voor brieven die tot discussie 
leiden. De 58-plus regeling is hier een voorbeeld van en ook de artikelen in de verordening 
over afwezigheid in verband met ziekte. De Marktverordening moet voor 
marktondernemers een helder document zijn (zie ook bijlage 2).  
 
Onjuiste facturering 
De Ombudsman ontvangt (nog steeds) meldingen over onjuistheden in de facturering.  
De melding van marktondernemers dat men soms meer dan circa tien maanden geen 
facturen ontvangt en vervolgens binnen enkele weken vele aanmaningen tegelijk, komt in 
de beleving van de marktondernemers regelmatig voor.  
Hoe dit kan is onderwerp van gesprek geweest met SW/Markten. Normaal gesproken zou 
een financieel systeem, als een marktondernemer circa drie maanden niet aan zijn 
betaalverplichting voldoet, een signaal moeten afgeven aan SW/Markten.  
Immers, de geraamde inkomsten worden door de gemeente niet gerealiseerd en de 
ondernemer dient de betaalachterstand te voldoen, voordat hij weer een financiële 
verplichting aangaat met de gemeente. Aangezien de exploitatie van markten (ook) een 
bedrijfsmatige activiteit is, is een dergelijke zakelijke opstelling en bewaking van 
opbrengsten door de gemeente op zijn plaats. 
 
Uit gesprekken met SW/Markten is gebleken dat het Amsterdams Financieel Systeem 
(AFS) via de bestaande rapportages niet actief informatie verstrekt over eventuele 
betaalachterstanden op debiteurenniveau. SW/Markten kan wel in AFS zien hoeveel 
opbrengsten op totaalniveau zijn gerealiseerd op basis van vergunde marktplekken, maar 
nog te betalen bedragen per marktondernemer levert het systeem niet. 
Eerder, in 2021 zou SW/Markten samen met de directie Vastgoed dit probleem aangekaart 
hebben bij de directie Financiën (en ook een notitie hierover hebben opgesteld).51  De 
directie Vastgoed heeft immers met de verhuur van panden etc. met dezelfde systematiek 
te maken. Tot een oplossing heeft dit niet geleid. 
Consequentie van dit alles is, dat de directie Financiën & Inkoop op een daartoe geëigend 
moment i.v.m. opgelopen betalingsachterstanden bij een debiteur e.e.a. automatisch 
overdraagt aan de gemeentelijke dienst Belastingen, afdeling Incasso, voor verdere 
afhandeling.  
 

 
50   In gesprek met SW/Markten over dit onderwerp is de toezegging gedaan dat voortaan in 
dergelijke brieven wordt toegelicht hoe men rekenkundig tot die constatering is gekomen.  
51   Op de vraag van de Ombudsman naar documenten over dit onderwerp is geen reactie gekomen. 
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SW/Markten wordt regelmatig door Belastingen/Incasso aan de hand van overzichten over 
de voortgang van betalingsachterstanden geïnformeerd. Deze overzichten van 
Belastingen/Incasso op debiteurenniveau over marktondernemers met 
betaalachterstanden zijn volgens SW/Markten zo ontoegankelijk, dat men deze slechts 
eenmaal per jaar analyseert, en dan ook alleen met betrekking tot ongeveer tien 
marktondernemers met de hoogste betaalachterstanden.  
 
Van betaalachterstand naar schuldenproblematiek 
Najaar 2022 is de Ombudsman benaderd met de namen van zes marktondernemers van 
één markt die op deze wijze met schulden zitten aan de gemeente van meer dan € 10.000. 
Sommige ondernemers zeggen gebukt te gaan onder knellende betalingsregelingen.  
Als de gemeente het als haar taak ziet een bedrijfsmatige activiteit, zoals de exploitatie van 
markten, op zich te nemen, dan hoort daar ook een bedrijfsmatige, financiële administratie 
bij.  
Dat blijkt met het huidige AFS niet het geval te zijn. Hierdoor komt het voor dat 
marktondernemers zonder hun maandelijkse betaling te voldoen, langer dan een jaar van 
marktplekken gebruik kunnen maken.  
 
Dit is geen verantwoorde, bedrijfsmatige organisatie. Daarnaast leidt deze organisatie 
ertoe dat de schulden bij marktondernemers makkelijk kunnen oplopen.   
Het is mooi dat de gemeenten beschikt over flankerend beleid, gericht op 
marktondernemers, maar een bedrijfsmatige en alerte houding ‘aan de voorkant’ vanuit de 
gemeente is effectiever en zou daarmee getuigen van meer behoorlijkheid. SW/Markten 
dient maandelijks te beschikken over toegankelijke informatie over de stand van de 
betalingen van haar afzonderlijke debiteuren. Tevens dient Belastingen/Incasso 
toegankelijke overzichten aan te leveren. 
 
Hoor en wederhoor 
De ombudsman heeft in het kader van hoor en wederhoor bovenstaande bevindingen 
voorgelegd aan Belastingen/Incasso.  
Belastingen/Incasso kent de problematiek en deelt met SW/Markten de opvatting dat 
verbeteringen ‘aan de voorkant’ nodig en het meest effectief zijn. Zodra een achterstand 
optreedt bij het betalen van facturen dient bij een achterstand van drie maanden actie te 
worden ondernomen. De informatievoorziening moet dit ondersteunen. 
In het verleden heeft Belastingen/Incasso samen met SW/Markten geprobeerd 
een procesaanpassing te organiseren, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid (mede 
door technische beperkingen). Besef van urgentie dat dit vraagstuk moet worden 
opgepakt is er. 
Dit geldt ook voor de informatievoorziening van Belastingen/Incasso aan SW/Markten. Dit 
kan en moet anders. 
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Bijlage 1: Tijdlijn marktbeheer en marktbeleid 
 
 
Onderstaand overzicht toont op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen in het 
marktbeheer en het marktbeleid door de gemeente. 
 
1916:   Oprichting Dienst van het Marktwezen: de koers voor alle markten wordt 

vanuit deze dienst uitgezet. 
1922- 1954: Marktondernemers staan op markten op basis van marktkaarten. 52 
1990:   Bestuurlijk besluit tot het overhevelen van een deel van de taken 

(staanplaatsen buiten de markt en het toezicht op venten) van de Dienst van 
het Marktwezen naar de stadsdelen.  

1994:  Opheffing van de Dienst van het Marktwezen en overdracht van de taken 
voor het marktbeheer aan de 16 stadsdelen.  

  
“De Dienst Marktwezen beheerde het centrale register ambulante handel voor de 
inschrijvingen en verzorgde daarnaast het beheer van de straathandel in de binnenstad. De 
stadsdelen waren bij de overdracht niet ingericht op het beheren van de markt- en overige 
straathandel. Het aantal, de complexiteit en de kijk op markten in de stadsdelen 
verschilden onderling sterk. Overdracht en uitwisseling van kennis bleef uit, een 
samenhangende beleidsafstemming tussen stadsdelen ontbrak en er werd niet meer 
gerouleerd door marktmeesters.  
Stadsdelen organiseerden ieder naar eigen inzicht de inbedding van hun markttaken. Dat 
gold voor het beleid, het beheer en de administratieve inrichting. Dit alles ging gepaard 
met het verlies van (centrale) aansturing en verantwoordelijkheid, overzicht op de 
ontwikkeling van markten in de stad, maar ook het verlies van betrokkenheid bij de 
markten, kennis en documenten.” 53 
 
2000:  Verordening op de straathandel 2000. 
2008:  Verordening op de straathandel 2008. 
2010-2012: Integriteitsschendingen op drie markten doen zich voor.  
2012:  Januari: presentatie rapport “Risicoanalyse Warenmarkten Amsterdam” van 

Bureau Integriteit. De hoofdconclusie van de risicoanalyse warenmarkten in 
2012 was dat de functie van markttoezichthouder vanuit integriteitsoogpunt 
zeer kwetsbaar was.  
Om deze reden formuleerde Bureau Integriteit als aanbeveling om het 
markttoezicht stad breed uit te voeren, om zo voldoende schaalgrootte te 
krijgen om de volgende verbetermaatregelen uit te voeren:   
1. Breng knip aan in takenpakket markttoezichthouder;  

 
52    Bron: https://archief.amsterdam/uitleg/indexen/48-marktkaarten-1922-1954 
Marktkaarten zijn kaarten (in totaal ca. 16.450) in het archief van de Dienst Marktwezen met 
gegevens van kooplieden met een vaste standplaats op een markt. De kaarten vormen een 
schaduwbestand op de legitimatiekaarten die aan de kooplieden werden uitgegeven. 
De oudste marktkaarten dateren van voor 1922, beginnend met een aantal kaarten in 1912. Het 
betreffen staanplaatsen voor handkarren en manden langs de openbare weg. Toen in 1922 alle 
markten onder supervisie van de Dienst Marktwezen werden geplaatst moesten de kooplieden op 
alle markten marktgeld betalen en is het systeem van legitimatiekaarten sterk uitgebreid. Voor 1922 
was de politie verantwoordelijk voor het toezicht op de kosteloze markten. 
53   Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, d.d. 6 
februari 2017, pagina 6. 
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2. Werken in roulerende tweetallen;  
3. Opstellen roulatieregels;  
4. Verbeteren vastleggingen uit toezicht en handhaving;  
5. Verbeteren interne controle. 

 
2014:   Vanaf juli: Marktbureau start met de uitvoerende beheertaken op de 

markten namens en voor de stadsdelen. Stadsdeelsecretarissen fungeren als 
opdrachtgevers. 

2015:  Een evaluatie toont dat de dienstverlening aan de kooplieden nog te zeer 
versnipperd is. 

2016:   Mei: De stadsdeelsecretarissen concluderen dat meer taken voor de 
straathandel dienen te worden geclusterd en één aanspreekpunt voor 
marktkooplieden dient te worden ingesteld voor heel Amsterdam en die 
dient in het Marktbureau te worden ondergebracht. 
Juni: aanstelling van een interimmanager voor het in beeld brengen van de 
operationele status en het in gang zetten van de uitvoering van de taken van 
het Marktbureau.  

2017:  6 februari: Notitie Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’, 
Stadsdeel Centrum/Marktbureau  

  15 februari: Gemeentelijke Management Team besluit tot het indienen bij de 
voorjaarsnota van een incidenteel bedrag van € 3,286.000 voor het 
uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het doorontwikkelen van het 
Marktbureau teneinde te komen tot volle en aantrekkelijke markten in 
Amsterdam (inhaal- en ontwikkelslag). Deze financiële aanvraag is als volgt 
opgebouwd: 

 

 

Onderwerp Rol 2017 2018 2019

Management

Projectadvies MB 160.000€                     120.000€                     120.000€                     

Bedrijfsvoering

Aanpassen informatievoorziening MB 250.000€                    50.000€                       -€                               

AO/IC MB 48.000€                       20.800€                       -€                               

Exploitatieonderzoek (kostendekking markt) MB 96.000€                       32.000€                       24.000€                       

Beleidsrealisatie

Consumentenonderzoeken MB -€                               60.000€                       50.000€                       

Portfolioanalyse EZ 64.000€                       48.000€                       -€                               

Aanbesteding kramenzetters MB 40.000€                       24.000€                       -€                               

Aanmaken marktreglementen MB 56.160€                       37.440€                        -€                               

Beleidsontwikkeling bij EZ EZ -€                               83.200€                       -€                               

Projecten en relatiebeheer

Overdracht SD naar MB, incl. herstelwerk MB 86.400€                       64.800€                       

Opzet kleinschalige voedselmarkten MB -€                               57.600€                       57.600€                       

Herindelingen MB 432.000€                     432.000€                     432.000€                     

Communicatie/ marketing MB -€                               28.800€                       28.800€                       

Ondersteuning bestuur markten MOC MB 95.200€                       81.600€                       54.400€                       

Beheer en Toezicht

Pilot handhaving MB 51.200€                       -€                               

TOTAAL per jaar 1.378.960€              1.140.240€               766.800€                  

Schatting incidentele kosten "basis op orde > een inhaalslag" 
periode 2017, 2018, 2019 
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2017: Juni: Centrale boodschap van de interimmanager in de notitie Doorontwikkeling 
‘volle en aantrekkelijke markten’ luidt:  

“Voor volle en aantrekkelijke markten is een goed functionerend Marktbureau nodig. Dat 
vergt een inhaal- en ontwikkelslag van zeker 3 jaar en een kwalitatief betere bezetting van 
het Marktbureau. Dat kan overigens tegelijkertijd met bezuiniging op de exploitatiekosten 
indien de IV op orde wordt gebracht!” 54 
 
“De afgelopen jaren is er onvoldoende aandacht geweest voor het overgrote deel van de 
markten. Daarnaast zijn er weinig tot geen investeringen gedaan om de uitvoering en 
organisatie van markten te moderniseren. Dit, gecombineerd met de landelijke tendens 
van de terugloop van markten resulteert in een matige bezettingsgraad van een groot deel 
van de Amsterdamse markten.  
Uit de bezettingsgraad van een markt is onder meer af te leiden hoe goed een markt loopt. 
Om de bezettingspercentages goed te kunnen duiden worden deze gerelateerd aan de 
80% bezetting die in de detailhandel als succesvolle ondergrens wordt gehanteerd. Een 
hoge bezettingsgraad geeft aan dat marktondernemers een hoge betrokkenheid hebben 
bij die markt en duidt op voldoende verdiencapaciteit op die markt. Een volle markt heeft 
een positieve uitwerking op het marktbezoek, maar ook op de relatie met 
verzorgingsgebied: een volle markt versterkt de lokale economie, lokale werkgelegenheid, 
veiligheid, duurzaamheid en sociale cohesie.  
 
Het bezettingspercentage geeft een indicatie of de bezetting in verhouding staat tot de 
omvang en frequentie van de markt. Het cijfer moet worden gelezen in een meer jaren-
tendens. Is het percentage beneden de 80% en is de tendens neergaand of stabiel, dan 
staan de omvang en frequentie niet in de juiste verhouding met de plaats bezetting. Het 
kan dan nodig zijn om in te grijpen door bijvoorbeeld de omvang en/of de frequentie van 
de markt te verlagen of te trachten om meer marktondernemers naar de markt te trekken.  
In welke mate en op welke wijze dat moet plaatsvinden zal per markt verschillen. Daarvoor 
is een stedelijk marktenportfolio het aangewezen instrument om de juiste keuzes per 
markt te kunnen maken.” 55 
 
Een heldere rolverdeling en sterke keten  
“Gedurende de inhaal- en ontwikkelslag komt er gestaag steeds meer zicht op het totale 
dossier markten, inclusief alle benodigde herstelwerkzaamheden. Dat is in 2020 
gerealiseerd. Dan staat er een toekomstbestendig Marktbureau. 
Samen met rve Economie en de stadsdelen is gewerkt aan een samenhangende 
beleidsafstemming tussen stadsdelen. (Centrale) aansturing en verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering en het beheer van markten ligt dan integraal bij het Marktbureau. Rve 
Economie beheert de portfolio 56 van markten. Initieert de ontwikkeling en samenstelling 
en ontwikkeling van markten in de stad, maar ook het beleid op kramenzetters, markten op 
afstand, staanplaatsen buiten de markt een evaluatie van de Marktverordening en de 
markttarieven. Stadsdelen stellen markten in. Daarnaast hebben zij een belangrijke inbreng 
vanuit de lokale gebiedsontwikkelingen bij de doorontwikkeling van markten. Wij stellen 

 
54   Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, d.d. 6 
februari 2017, pagina 6 
55    Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, d.d. 6 
februari 2017, pagina 7. 
56    Een marktenportfolio bevat (per markt) informatie over: geografische spreiding van markten, 
samenspel van de markt versus de winkelgebieden, ambities met betrekking tot gebruik van de 
openbare ruimte, zoals spreiding van toeristische stromen. 
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voor dat vanuit één centrale organisatie te doen: Een sterk Marktbureau, volledig 
verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van markten en ambulante handel 
buiten de markt.  
 
Digitale uitgifte van marktplaatsen 
Bron van de integriteit-problematiek (dag uitgifte markten) is weggenomen door 
uitsluitend digitale uitgifte van dagplaatsen via de website van het Marktbureau (met 
webwinkel functie, betalingen via iDeal en dagelijks inzicht in de beschikbare plaatsen). Dit 
biedt het Marktbureau een real-time inzicht in de bezetting van de markten en leidt tot 
een aanzienlijke besparing t.a.v. de inzet van toezichthouders.  
 
Organisatie Marktbureau vanaf 2020: kwantitatief en kwalitatief toegerust 
Om er voor zorg te dragen dat de inhaal- en ontwikkelslag ook in een passende organisatie 
wordt geconsolideerd voorzien we dat het Marktbureau zich ontwikkelt tot een 
professioneel werkende organisatie waar ten opzichte van 2016 de samenstelling 
verschuift van laaggeschoolde medewerkers naar hoger geschoolde medewerkers.” 57 
 
2017:  Voorjaarsnota pagina 59:  

“Een deel van de Amsterdamse markten, voornamelijk buiten het centrum, is niet 
aantrekkelijk genoeg voor het publiek en heeft een matige bezettingsgraad. Voor 
het doorontwikkelen van deze markten tot volle en aantrekkelijke markten, wordt € 
1,4 miljoen in 2017, € 1,1 miljoen in 2018 en € 0,9 miljoen in 2019 beschikbaar 
gesteld.” 58 
12 juni:  
Bestuurscommissieoverleg Economie, Kunst & Cultuur, Monumenten & 

Archeologie  
over Startnotitie marktbeleid. 

2019: Vanaf juni: applicatie Kies je Kraam in ontwikkeling. 
2020:  Januari: Marktbureau organisatorisch ondergebracht bij Stadswerken. Met de 

nieuwe naam: afdeling Markten. 
 
 
  

 
57   Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’, Stadsdeel Centrum/Marktbureau, d.d. 6 
februari 2017, pagina 18. 
58  Het beschikbaar gestelde bedrag van € 3,3 miljoen komt overeen met het financiële overzicht in 
de notitie Doorontwikkeling ‘volle en aantrekkelijke markten’ van februari 2-17.  
De Ombudsman heeft gevraagd naar de collegestukken en -besluiten die geleid hebben tot dit 
voorstel aan de raad in de Voorjaarsnota. Dit besluit en de achterliggende documenten zijn echter 
onvindbaar. Dit, terwijl het Gemeentelijke Management Team (GMT) op 15 februari vaststelt dat het 
DB van stadsdeel Centrum deze prioriteitsaanvraag ook bespreekt en meeneemt in haar brief aan 
het College van B&W. Daarnaast is door het GMT afgesproken dat de wethouder Economie deze 
prioriteitsaanvraag indient voor een incidenteel bedrag bij de voorjaarsnota namens de 
gezamenlijke stadsdelen.  
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Bijlage 2: Marktverordening; belangrijk en beter 
 
 
Belangrijk 
 
Een verordening is een wetgevende regeling. Een Marktverordening bevat alle 
wetgevende regelingen die gelden voor de Amsterdamse markten. Het is dus van belang 
dat alle mensen die op en voor markten werken de voor hun relevante regels kennen. De 
verordening dient dus toegankelijk en eenduidig te zijn.59 
 
Een verordening is ook een soort van kapstok of kader voor andere documenten.  
Zo vormt de Marktverordening het kader voor bijvoorbeeld een marktreglement die voor 
een afzonderlijke markt is opgesteld. Dergelijke reglementen dienen aan te sluiten bij of te 
vallen binnen het kader zoals dat geschetst staat in de verordening.  
Tijdens ons onderzoek is gebleken dat marktreglementen en bepaalde marktregels niet 
altijd aansluiten bij de verordening; bijvoorbeeld de sluitingstijden van het afvaldepot voor 
de markt op plein ’40 - ‘45.  
 
Ook vormt de Marktverordening het kader voor mandaatbesluiten en ondermandaten.  
De Verordening vermeldt dat het college bepaalde bevoegdheden heeft om de gang van 
zaken op markten goed te regelen. Het college draagt via mandaatbesluiten deze 
bevoegdheid over aan dagelijks besturen van stadsdelen en ambtenaren. Verordening, 
mandaat en ondermandaten dienen een logisch, sluitend en actueel geheel te zijn. 
Tijdens ons onderzoek is meerdere keren getoond dat de ondermandatering naar 
medewerkers binnen SW/Markten niet volledig en niet actueel is. Daarnaast hebben we 
vastgesteld dat marktmakelaars menen regels aan marktondernemers op te kunnen 
leggen, zonder dat daarvoor een bestuurlijke basis is (besluit van een stadsdeelbestuur) en 
zonder dat zij daartoe bevoegd zijn/mandaat hebben.  
 
Marktondernemers hebben aangegeven dat bepaalde artikelen in de Marktverordening te 
beperkend zijn en/of onjuistheden bevatten; dit verdient aandacht. 
 
Een ander knelpunt waar we op zijn gestuit is dat het huidige bestuurlijke stelsel door 
EZC/Ondernemersklimaat en SW/Markten heel verschillend wordt geïnterpreteerd.  
Het verheldert als in de (toelichting bij de) Verordening wordt opgenomen hoe het huidige 
bestuurlijke stelsel werkt in relatie tot de Amsterdamse markten. Hier valt dan ook onder 
hoe het college toeziet dat stadsdeelbesturen daadwerkelijk “verlengd besturen”. 
 
Beter 
 
Marktondernemers hebben in gesprek met de ombudsman aangegeven dat de volgende 
artikelen in de huidige verordening aanpassing behoeven: 
 
Artikel 3.7 / 2: Toewijzen vaste marktplaatsen bij herindelen 
Dit artikel dient te worden aangepast. Voor de marktondernemers zijn er twee werkbare 
opties: 
- Of het college organiseert eenmaal per drie jaar een herindeling; 

 
59   De wethouder Economische Zaken heeft in zijn brief d.d. 17 februari 2023 aangekondigd om (relevante 
delen van) de Verordening om te zetten naar werkinstructies. Dat kan in de praktijk behulpzaam zijn voor 
met name marktmeesters en marktbeheerders. Een dergelijke vertaling vereist wel dat er een gedeeld 
beeld is over de desbetreffende artikelen in de Marktverordening. 
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- Of het college formuleert voor alle markten eenduidige harde criteria wanneer er 
heringedeeld moet worden. Het criterium dat een herindeling plaatsvindt bij een 
bezettingsgraad < 80% is er een van. 

Voorwaarde hierbij is dat gegevens inzake de bezettingsgraad/leegstand betrouwbaar en 
hard zijn. 
 
Artikel 3.10: Toewijzen losse marktplaatsen bij dagelijkse indeling 
De dagelijkse indeling vindt om 9.00 uur plaats. Dit tijdstip staat overigens niet in de 
verordening maar geldt in de praktijk nu als regel voor alle markten. Dit tijdstip wordt door 
marktondernemers als te laat ervaren, vooral voor de ochtendmarkten.  
De oplossing lijkt te liggen in het per afzonderlijke markt afspreken wanneer de indeling 
plaatsvindt en dit vast te leggen in de afzonderlijke marktreglementen. Wellicht is het 
wenselijk om in de Marktverordening als kader de generieke regel op te nemen, dat de 
loting in ieder geval vóór 9.00 uur begint. 
 
Artikel 3.19: Frequentie innemen marktplaatsen (“sta-verplichting”) 
De sta-frequentie is per kwartaal bepaald. Gezien o.a. de winterperiode is voor veel 
marktondernemers het niet rendabel om in de wintermaanden (januari-februari) te staan. 
Vaste plaatshouders dringen aan om de sta-verplichting voor hun op jaarbasis vast te 
leggen (1 oktober – 30 september). 
 
Artikel 3.19 / 2c: de 58 plus-regeling 
Marktondernemers, marktbeheerders en marktmeesters die de Ombudsman heeft 
gesproken hebben grote moeite met het feit dat de 58plus-regeling alleen geldt voor 
ondernemers op weekmarkten. Men betwijfelt ook of deze regeling wel houdbaar is: 58 
plus is 58 plus en dient in hun ogen voor iedere marktondernemer te gelden, ongeacht de 
soort markt waarop de ondernemer staat.  
Dit artikel wordt nu naar eigen inzichten toegepast, zo is gebleken in gesprekken met 
marktmeesters, marktbeheerders en marktondernemers. Dit is niet de bedoeling van een 
verordening. 
 
Artikel 3.20: Vervangen 
In dit artikel worden twee zaken tegelijkertijd behandeld waardoor makkelijk verwarring en 
fouten ontstaan. Duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het gebruik van een 
vervanger, bijvoorbeeld doordat een marktondernemer tegelijkertijd ook op een andere 
markt staat en het gebruik van een vervanger i.v.m. ziekte.  
 
Aanbevolen wordt een apart artikel over ziekte op te nemen, zodat in dat artikel 
afzonderlijk zichtbaar is welke relevante artikelen bij (langdurig) ziek zijn gelden. 
 
In bijlage 3 staat als omschrijving voor vervanger opgenomen: een persoon die de 
oorspronkelijke handel van de vergunninghouder tijdelijk voortzet. Deze omschrijving 
behelst dat de marktmeester hierop toe kan zien en ook toeziet.  
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Bijlage 3: Begripsomschrijvingen 
 
 
In de Marktverordening en in de daarop berustende regels, bijvoorbeeld in 
marktreglementen en beleidsnota’s die over markten gaan, worden bepaalde begrippen 
gebruikt.  
In deze bijlage staan de meest voorkomende begrippen als het over markten gaat 
opgesomd en toegelicht.  

 
1. Algemene warenmarkt: markt waarop in beginsel alle waren worden verhandeld;  

 
2. Anciënniteitsnummer: het nummer dat aan de marktondernemer wordt toegewezen bij 

inschrijving op de marktlijst op een bepaalde markt.   
 

3. Branchepatroon: de indeling in groepen van waren en het aantal vastgestelde 
marktplaatsen per warengroep per markt;  

 
4. Dagmarkt: markt die ten minste vier dagen per week wordt gehouden;  

 
5. Experimentele zone: een door de gemeente aangewezen aantal standplaatsen waarop 

een bij de gemeente ingeschreven ondernemer een product of productgroep mag 
verkopen welke niet op de betreffende markt wordt verhandeld. Deze ondernemer 
hoeft dan niet op de anciënniteitslijst (wachtlijst) van die markt te staan ingeschreven. 

 
6. Inrichtingsbesluit: een bestuurlijk besluit waarin het aantal plaatsen op een markt wordt 

bepaald en waarin nadere regels kunnen staan opgenomen over wat (waar) verkocht 
mag worden. 

 
7. Instellingsbesluit: een bestuurlijk besluit over de instelling van een markt op een 

bepaalde locatie, voor hoeveel dagen en wanneer deze open is. 
 

8. Losse plaats: marktplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld;  
 

9. Loteling: iemand die niet op de marktlijst is ingeschreven en bij de dagelijkse indeling na 
de sollicitanten een dag-vergunning kan verkrijgen indien er nog marktplaatsen 
beschikbaar zijn; 

 
10. Markt: een door het college aangewezen gedeelte van de openbare weg bestemd voor 

het uitoefenen van de markthandel door ten minste zeven vergunninghouders;  
 

11. Markthandel: het verhandelen van waren op een marktplaats;  
 

12. Marktlijst: lijst die per markt wordt bijgehouden ten behoeve van de toewijzing van 
marktplaatsen;  

 
13. Marktondernemer: natuurlijk persoon die voor eigen rekening en risico de markthandel 

uitoefent;  
 

14. Markt op afstand: een markt die wordt georganiseerd en beheerd door een natuurlijk 
persoon of een andere rechtspersoon dan de gemeente (in spreektaal: geprivatiseerde 
markt);  
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15. Marktplaats: plaats op de markt, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel;  
 

16. Periodieke markt: markt die gedurende maximaal 26 weken per kalenderjaar wordt 
gehouden;  

17. Register: register voor de ambulante handel. Het is verboden de markthandel uit te 
oefenen zonder te zijn ingeschreven in het daarvoor door het college bijgehouden 
register;  

 
 

18. Sollicitant: de ingeschrevene in het register die geplaatst is op de marktlijst, niet zijnde 
de houder van een vergunning voor een vaste marktplaats of een tijdelijke vaste 
marktplaats, op die markt.  

 
19. Standwerker: marktondernemer die publiek om zich heen verzamelt, een aansprekende 

demonstratie of uiteenzetting houdt over de door hem/haar te verhandelen waren en 
ten slotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen;  

 
20. Standwerkersplaats: losse marktplaats, bestemd voor standwerkers; 

 
21. Tijdelijke vaste marktplaats (voorheen voorkeurskaart): vaste marktplaats waarbij de 

locatie tot de eerstvolgende herindeling van de markt aan de vergunninghouder 
beschikbaar wordt gesteld;  

 
22. Themamarkt: markt waarop slechts een specifieke soort waren wordt verhandeld 

(minimaal 70% specifiek product op de totale markt);  
 

23. Vaste marktplaats: marktplaats die in beginsel voor onbepaalde tijd aan de 
vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld;  

 
24. Verpachten: het afstaan van de marktplaats aan een ander door een 

vergunninghouder waardoor de vergunninghouder niet meer voor eigen rekening en 
risico handelt op zijn marktplaats;  

 
25. Vervanger: een persoon die de oorspronkelijk handel van de vergunninghouder 

tijdelijk voortzet. 
 

26. Weekmarkt: markt die ten hoogste drie dagen per week wordt gehouden (meestal 
een ochtend, middag of dag per week).  
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