
Inrichtingsplan Warenmarkten Utrechtse Heuvelrug 2022 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug, 
 
gelet op artikel 4 van de Marktverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2021,  
 

besluit: 
 

vast te stellen het “Inrichtingsplan Warenmarkten Utrechtse Heuvelrug 2022” 
 
 

Artikel 1. Plaats en markttijden  
1. Utrechtse Heuvelrug kent de volgende warenmarkten: 

• Amerongen (donderdag 13.00 uur – 17.00 uur), locatie: plein Allemanswaard 

• Doorn (donderdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Kampweg 

• Driebergen-Rijsenburg (woensdag 10.00 uur – 17.00 uur), locatie: Traaij (tussen Oranjelaan 
en Appelgaard) 

• Leersum ( vrijdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Kerkplein 

• Maarn (dinsdag 08.00 uur – 13.00 uur), locatie: Raadhuislaan 

• Overberg (vrijdag 13.00 uur – 17.00), locatie: Haarweg 
2. Het college is bevoegd een andere plaats aan te wijzen voor het houden van een warenmarkt.  
3. Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, 
weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt 
voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, 
waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan het 
college besluiten: 

• de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen; 

• de markt anders op te stellen c.q. in te richten; 

• de markt niet te laten aanvangen; 

• de markt onmiddellijk te beëindigen. 
4. Wanneer een warenmarkt op een andere dag of andere plaats wordt gehouden, wordt dit met de 
marktcommissie besproken en per brief, email of app kenbaar gemaakt aan de houders met een 
warenmarktvergunning; 
5. Tijdens verplaatsingen van de warenmarkt geldt dat de indeling van de markt niet zal geschieden 
volgens het toetsing- en selectiestelsel. De marktmeester bepaalt in dit geval de indeling/inrichting 
van de markt in overleg met de marktcommissie. Deze indeling wordt gedaan op grond van veiligheid 
en doorgang nood- en hulpdiensten. 
 
Artikel 2. Standplaatsen 
1. Het college stelt het maximum standplaatsen vast. 
2. Het college stelt de situering van de standplaatsen vast. 
3. Het maximum aantal en de situering van de standplaatsen is als bijlage 1 bij dit inrichtingsplan 
gevoegd. 
4. Het college kan besluiten het aantal en de situering van de standplaatsen te wijzigen. 
 
 
 

Artikel 3. Brancheringslijst 
1. Per branche/artikelgroep bepaalt het college het maximale aantal.  
2. De brancheringslijst is als bijlage bij dit inrichtingsplan gevoegd. 
3. Het college kan besluiten nieuwe branches of artikelgroepen aan deze lijst toe te voegen. 
 
  



Artikel 4. Toewijzing vaste plaatsen op de markt 
Indien er voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking 
komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen volgens het toetsings- en selectiestelsel 
zoals vermeld in artikel 8 van de marktverordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 2021. 
 
Artikel 5. Vergunningsaanvraag 
Voor toewijzing van een standplaats komt een natuurlijk meerderjarig persoon of rechtspersoon die 
als ambulante handelaar of detailhandelaar is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 
aanmerking die de aanvraag heeft ingediend bij het college en daarbij tevens aantoont dat hij 
persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening 
en bedrijfsorganisatie. De vergunning komt te allen tijde op de naam van de natuurlijke persoon. De 
gegevens die verstrekt moeten worden door de aanvrager voor de vergunningaanvraag worden 
vermeld op het aanvraagformulier. 
 
Artikel 6. Inhoud warenmarktvergunning 
1. Een warenmarktvergunning vermeldt in ieder geval: 

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats van de vergunninghouder; 
b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met de afmetingen 
daarvan; 
c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de 
standplaats mag gebruiken; 
d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de 
vergunninghouder behoort; 
e. dat de vergunninghouder zelf zorgdraagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat 
hij zijn standplaats schoon oplevert; 
f. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt. 
 

Artikel 7. Betaling marktgelden 
1. Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor het innemen van een standplaats met 
kramen, tafels, wagens/auto’s en andere soortgelijke inrichtingen per iedere langs de frontzijde 
gemeten strekkende meter of gedeelte daarvan op de weekmarkt. 
2. Voor de hoogte van en de verplichting tot het betalen van marktgeld wordt verwezen naar de 
Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
 
Artikel 8. Gebruik standplaats op de warenmarkt 
1. Vergunninghouders dienen vanaf de aanvangstijd van de markt hun plaats te hebben ingenomen 
op het marktterrein. Als vergunninghouders door omstandigheden later arriveren melden ze dit bij 
de marktmeester. Vergunninghouders dienen bij aanvang van de markt volledig uitgepakt te zijn. 
Hun voertuig dient bij aanvang van de markt van het marktterrein verwijderd te zijn. 
2. De vergunninghouders zijn verplicht hun standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven 
innemen. 
3. De vergunninghouders mogen vanaf twee uur voor aanvangstijd van de markt beginnen met 
opbouwen. Vanaf één uur na het einde van de markt moet het marktterrein leeg zijn, zodat het 
marktterrein kan worden vrijgegeven. 
4. Het voertuig van de vergunninghouder mag vanaf de eindtijd het marktterrein opgereden worden. 
5. Het college kan van de hiervoor genoemde leden ontheffing verlenen. 
6. Vanaf twee uur voor bovengenoemde aanvangstijden en tot één uur na bovengenoemde 
eindtijden is het verboden het marktterrein op enige wijze in gebruik te nemen, tenzij anders 
aangegeven. 
7. Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van 
andere dan elektrische verlichting. 
8. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken. 



  
 
Artikel 9. Sanctiebeleid en verwijdering 
1. Wanneer een vaste standplaatshouder of iemand die hem bijstaat of vervangt, de bepalingen bij of 
krachtens de Marktverordening Utrechtse Heuvelrug 2021 overtreedt, kan het college de vergunning 
voor een vaste standplaats intrekken dan wel voor een of meerdere marktdagen schorsen conform 
de tabel Vergunninghouders. 
2. Wanneer een houder van een dagplaatsvergunning of een standwerker de bepalingen bij of 
krachtens de Marktverordening Utrechtse Heuvelrug 2021 overtreedt, kan het college de 
standhouder van een dagplaats of de standwerker sanctioneren conform de tabel Dagplaatshouders 
en Standwerkers. 

 
Vergunninghouders: 

Overtreding 1e constatering 2e constatering 3e constatering 4e constatering 5e constatering 

Overtreding 
bepalingen 
Marktverordening, 
Inrichtingsplan, 
vergunning-
voorschriften 

Schriftelijk 
Waarschuwing 

1 marktdag schorsen 2 marktdagen schorsen 4 marktdagen schorsen Intrekken vergunning 

Wangedrag en bedrog 2 marktdagen 
schorsen 

4 marktdagen 
schorsen 

Intrekken vergunning   

Marktgeld niet of niet 
tijdig voldaan 

Schriftelijke 
Waarschuwing 

Schorsing tot 
marktgeld is voldaan 

Intrekken vergunning 
indien marktgeld na 8 
weken nog niet is 
voldaan 

Intrekken vergunning 
bij 4e constatering 
marktgeld niet tijdig 
voldaan 

 

 
 
Dagplaatshouders en Standwerkers: 

Overtreding 1e constatering 2e constatering 3e constatering 4e constatering 5e constatering 

Overtreding 
bepalingen 
Marktverordening, 
Inrichtingsplan, 
vergunning- 
voorschriften 

Schriftelijk 
Waarschuwing 

Uitsluiten voor 
toewijzing dagplaats 
of verloting 
standwerkersplaats 
voor 1 marktdag 

Uitsluiten voor 
toewijzing dagplaats of 
verloting 
standwerkersplaats 
voor 2 marktdagen 

Uitsluiten voor toewijzing 
dagplaats of verloting 
standwerkersplaats voor 
4 marktdagen 

Uitsluiten voor toewijzing 
dagplaats of verloting 
standwerkersplaats voor 5 
jaar 

Wangedrag en bedrog Uitsluiten voor 
toewijzing dagplaats 
of verloting 
standwerkersplaats 
voor 2 marktdagen 

Uitsluiten voor 
toewijzing dagplaats 
of verloting 
standwerkersplaats 
voor 4 marktdagen 

Uitsluiten voor 
toewijzing dagplaats of 
verloting 
standwerkersplaats 
voor 5 jaar 

  

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 
september 2022. 
 
 
 
Drs. M.J.T.H. Havekes    G. F. Naafs 
Gemeentesecretaris    burgemeester 
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