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BESLUIT TOT INTREKKING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2010
C.A. EN TOT VASTSTELLING VAN HET BRANCHEBESLUIT GRONINGEN 2015
C.A
Het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Groningen;
Gelet op artikel 160, eerste lid, sub h, gemeentewet en de Marktverordening Groningen 2010;
HEEFT BESLOTEN:

Artikel I Intrekking Branchebesluit Groningen 2010 c.a.
Het Branchebesluit Groningen 2010 (Gemeenteblad 2010, nr. 11), het Branchepatroon 2010, de Nadere
regels brancheverdeling Vismarkt, A-Kerkhof en wijkmarkten en de Brancheverdeling Grote Markt
worden ingetrokken.

Artikel II Vaststelling Branchebesluit Groningen 2015 c.a.
Het Branchebesluit Groningen 2015, het Branchepatroon 2015 en de Brancheverdeling warenmarkten
worden vastgesteld, als volgt.

Hoofdstuk A Branchebesluit Groningen 2015
Artikel 1 Branchering
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Op de markten mag uitsluitend een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld
uit de branches die zijn genoemd in het branchepatroon van de betreffende markt, zoals opgenomen in de bijlage van dit Besluit.
Per markt en per branche krijgen niet meer aanvragers een vergunning dan het in het branchepatroon van de betreffende markt voor die branche vastgestelde maximum.
Burgemeester en wethouders kunnen van het in de brancheverdeling van de betreffende markt
voor die branche vastgestelde maximum afwijken ten voordele van degene aan wie het verzoek
tot overschrijving conform artikel 9 van het Marktreglement Groningen 2010 is toegekend.
Burgemeester en wethouders kunnen van het branchepatroon afwijken ten behoeve van de verkoop
van producten die nog niet op de desbetreffende markt vertegenwoordigd zijn.
Burgemeester en wethouders kunnen voorts van het branchepatroon afwijken indien dat naar
hun oordeel noodzakelijk is ter wille van de verbetering en/of het behoud van de kwaliteit van de
desbetreffende markt.
Behoudens het bepaalde in artikel 2 mag een vergunninghouder slechts in één branche actief
zijn. Deze branche wordt vermeld in de vergunning van de vergunninghouder. Vermenging van
branches is niet toegestaan.

Artikel 2 Branche overschrijdende waren of goederen
1.

2.

Indien (een soort of assortiment van) waren of goederen (kan) ondergebracht kunnen worden bij
meer dan één van de in het branchepatroon vermelde branches, is uitsluitend de meest specifieke
branche van toepassing.
Voor wat betreft de verkoop van een nevenproduct geldt:
voor vergunninghouders die een vergunning hadden voor inwerkingtreding van dit Besluit:
a.
waren of goederen die niet behoren tot de branche van de vergunninghouder voor de toepassing van dit Besluit worden geacht te behoren tot de branche van die vergunninghouder,
voor zover die waren of goederen samen bezien niet meer dan 10% van de breedte van de
standplaats zouden beslaan;
b.

3.

1

voor vergunninghouders aan wie een vergunning wordt verleend na inwerkingtreding van
dit Besluit: waren of goederen die niet behoren tot de branche van de vergunninghouder,
maar die redelijkerwijs daaraan gerelateerd zijn, worden voor de toepassing van dit Besluit
geacht te behoren tot de branche van die vergunninghouder, voor zover die waren of goederen samen bezien niet meer dan 10% van de breedte van de standplaats zouden beslaan.

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunninghouder ontheffing verlenen voor de verkoop
van waren of goederen die niet tot de in diens vergunning vermelde branche behoren, mits deze
waren of goederen niet reeds op één van de markten (niet-zijnde een wijkmarkt) worden verkocht.
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Artikel 3 Branchewijziging
Een vergunninghouder kan een maal per jaar schriftelijk een branchewijziging aanvragen. De aanvraag
zal vervolgens conform artikel 7 van het Marktreglement Groningen 2010 worden behandeld.

Artikel 4 Herijking branchepatroon
Minimaal eenmaal per twee jaar kunnen het branchepatroon en de brancheverdeling worden geactualiseerd.

Artikel 5 Overgangsbepaling
1.

2.

Vergunningen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend en die niet
in overeenstemming zijn met dit Besluit en/of de uit hoofde daarvan geldende regels, dienen
binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit Besluit daarmee in overeenstemming te zijn gebracht.
Vergunningen of ontheffingen afgegeven op grond van hoofdstuk 5, afdeling 3 van de APVG 2005
en hoofdstuk 5, afdeling 6 van de APVG 2009/of het Marktreglement Groningen 2010 blijven van
kracht tot zij zijn ingetrokken of vervallen verklaard.

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Branchebesluit Groningen 2015’.

Hoofdstuk B Branchepatroon 2015
Hoofdstuk B Branchepatroon 2015

Hoofdstuk C Brancheverdeling warenmarkten
Hoofdstuk C Brancheverdeling warenmarkten

Brancheverdeling Vismarkt
Brancheverdeling Vismarkt

Brancheverdeling wijkmarkten
Voor de wijkmarkten wordt maximaal één vergunning per branche verstrekt.

Artikel III Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de collegevergadering van 1 december 2015.

de burgemeester,

Peter den Oudsten.

de secretaris,

Peter Teesink.
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