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Gouda goed op de kaart 
 

Wat willen we bereiken? 

Gouda is dit jaar dé stad van Sinterklaas. Op 15 november van dit jaar is de landelijke intocht in 

Gouda. Sinterklaas zal uiteindelijk aan het eind van zijn intocht worden ontvangen op het stadhuis op 

de Markt. De landelijke intocht laat een aantrekkelijk beeld zien van Gouda aan (toekomstige) 

inwoners en bezoekers. Het benadrukt sterke, Goudse punten zoals betrokken en enthousiaste 

inwoners/ kinderen, gezellig winkelen en verblijven in oude binnenstad, vertrouwd en oud Hollands: 

kaas, stroopwafels, etc. 

Wat gaan we ervoor doen? 

Om de landelijke intocht mogelijk te maken zal de warenmarkt niet op de Markt kunnen worden 

gehouden maar moet deze naar elders worden verplaatst. Hiervoor is aanpassing van de 

Marktverordening Gouda 2009, uitsluitend voor dit éénmalige evenement, nodig. 

Wat mag het kosten? 

Niet valt uit te sluiten dat als gevolg van de verplaatsing van de warenmarkt individuele kooplieden de 

gemeente Gouda zullen aanspreken op schadevergoeding / nadeelcompensatie. Op dit moment is de 

omvang van een eventueel te betalen vergoeding / compensatie niet bekend. Dat is afhankelijk van 

hoeveel kooplieden uiteindelijk geen of een aantoonbaar mindere standplaats hebben kunnen/moeten 

innemen.  

Concept raadsbesluit 

De Marktverordening Gouda 2009 aan te passen waardoor het mogelijk wordt de markt tijdelijk te 

verplaatsen ten behoeve van de intocht van Sinterklaas 2014, overeenkomstig de bijgevoegde 

verordening. 

 



 

  

 

Aanleiding 

Gouda is dit jaar dé stad van Sinterklaas. Op 15 november van dit jaar is de landelijke intocht in 

Gouda. Sinterklaas zal uiteindelijk aan het eind van zijn intocht worden ontvangen op het stadhuis op 

de Markt. Gelet op de te verwachten grote bezoekersaantallen in de stad van 40.000 – 50.000 

mensen zal hiervoor de Markt vrijgemaakt moeten worden. Dit betekent dat op 15 november de 

warenmarkt niet op de Markt kan worden gehouden maar op een andere plek zal moeten worden 

ondergebracht. 

De verplaatsing van de warenmarkt in het kader van de intocht van Sinterklaas is op basis van de 

geldende Marktverordening Gouda 2009 niet mogelijk. De huidige verordening biedt daarvoor alleen 

de mogelijkheid ten behoeve van de jaarlijkse kermis. Dit betekent dat de marktverordening moet 

worden aangepast om de verplaatsing van de warenmarkt ten behoeve van de intocht van Sinterklaas 

mogelijk te maken.  

Toelichting 

De Marktverordening Gouda 2009 moet worden aangepast om de ontvangst van Sinterklaas op de 

Markt / het stadhuis mogelijk te maken. 

Op grond van de Marktverordening Gouda 2009 kunnen burgemeester en wethouders alleen een 

tijdelijke locatie voor volledige verplaatsing van de markt vaststellen ten behoeve van de jaarlijkse 

kermis. Daarbuiten is dit niet mogelijk. Gebruikmaking van de mogelijkheid om de opstelling en 

indeling van de warenmarkt ter plaatse van de Markt te wijzigen, is gelet op het feit dat de hele Markt 

voor de ontvangt van Sinterklaas nodig is, niet aan de orde. Dit betekent dat de marktverordening voor 

dit evenement zal moeten worden aangepast. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Nu Gouda gaststad is van het grootschalige live televisie evenement dat de landelijke intocht van 

Sinterklaas is, is het zaak hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. De landelijke intocht laat een 

aantrekkelijk beeld zien van Gouda aan (toekomstige) inwoners en bezoekers. Het benadrukt sterke, 

Goudse punten zoals betrokken en enthousiaste inwoners/ kinderen, gezellig winkelen en verblijven in 

oude binnenstad, vertrouwd en oud Hollands: kaas, stroopwafels, etc.  

Gelet op het bovenstaande wordt uw raad geadviseerd om tot aanpassing van de marktverordening 

over te gaan.  

Parkeerterrein Klein Amerika is beschikbaar en realistisch als tijdelijke locatie voor de hele 

warenmarkt op 15 november aanstaande. Over de tijdelijke verplaatsing is overleg gevoerd met de 

marktcommissie. Deze commissie ziet nog mogelijkheden voor het realiseren van een tijdelijke, 

kleinere opstelling langs de Nieuwehaven. 

Een aantal locaties is onderzocht op de mogelijkheden voor het realiseren van een tijdelijke opstelling 

voor de warenmarkt op 15 november aanstaande. Gekeken is naar het gebied Nieuwe Markt en 

omgeving en naar de Nieuwehaven. Beide locaties bieden echter onvoldoende ruimte voor het 

verplaatsen van de hele warenmarkt. In het gebied Nieuwe Markt kan maar een klein deel van de 

benodigde kramen / opstelruimten worden gerealiseerd. In het gebied Nieuwehaven kunnen meer 

kramen worden ondergebracht dan in het gebied Nieuwe Markt, maar nog altijd niet genoeg voor de 

verplaatsing van de hele warenmarkt. Alleen parkeerterrein Klein Amerika is van voldoende omvang 

om de volledige warenmarkt onder te kunnen brengen. Als de warenmarkt naar Klein Amerika gaat is 

er minder ruimte beschikbaar voor parkeren. Er wordt nog bezien of er aan de stadsranden extra 



 

  

 

parkeercapaciteit nodig is. De locatie Klein Amerika is echter niet populair bij de kooplieden omdat 

deze uit de loop ligt. Aan de andere kant heeft dit deel van de stad wel aan levendigheid en “loop” 

gewonnen door verhuizing van de bibliotheek naar Klein Amerika 20.  

Met de marktcommissie is een aantal malen overleg gevoerd over de tijdelijke locatie voor de 

warenmarkt. De optie Klein Amerika is voor hen alleen in beeld als een beter alternatief niet 

voorhanden is. De marktcommissie heeft aangegeven een poging te willen doen om op 15 november 

aanstaande toch een opstelling langs de Nieuwehaven te realiseren. Hierbij realiseert men zich dat de 

kooplieden zullen moeten inschikken en wellicht niet iedereen kan worden ondergebracht. Dat lijkt de 

commissie nog altijd beter dan het alternatief Klein Amerika. De locatie Nieuwehaven is besproken in 

de werkgroep veiligheid en bereikbaarheid intocht Sinterklaas. De werkgroep ziet vooralsnog geen 

onoverkomelijke problemen bij het realiseren van een warenmarktopstelling langs de Nieuwehaven op 

deze dag, zolang er voldoende doorgang aanwezig is in het geval van calamiteiten. 

Indien en zodra uw raad heeft besloten tot aanpassing van de marktverordening, zal ons college op 

basis daarvan het besluit tot verplaatsing van de warenmarkt op 15 november 2014 nemen.  

Het gaat om de aanpassing van de Marktverordening Gouda 2009 uitsluitend ten behoeve van de 

intocht van Sinterklaas. De modernisering van de Goudse marktverordening vindt via een afzonderlijk 

traject plaats. 

De nu voorgestelde aanpassing van de marktverordening is uitsluitend bedoeld om de intocht van 

Sinterklaas op 15 november 2014 mogelijk te maken. Via een afzonderlijk besluitvormingstraject zal 

invulling worden gegeven aan de doelstelling uit het Coalitieakkoord 2014-2018 om te komen tot een 

modernisering van de Goudse marktverordening in algemene zin, zodat nieuwkomers makkelijker 

kunnen toetreden en de locatie van de markt flexibeler wordt.  Bij deze modernisering zullen de 

belanghebbende partijen worden betrokken. Omdat besluitvorming ten behoeve van de intocht van 

Sinterklaas in een zeer kort tijdsbestek moet plaatsvinden, is het niet haalbaar gebleken om gelijktijdig 

de integrale aanpassing van de marktverordening conform de doelstellingen van het Coalitieakkoord 

2014-2018, inclusief inspraak en overleg met belanghebbende partijen, tot stand te brengen. 

Juridische gevolgen / fatale termijnen / handhaving 

Voorgesteld wordt om de Marktverordening Gouda 2009 aan te passen uitsluitend voor de intocht van 

Sinterklaas in 2014. Dit is een zeer beperkte wijziging van de marktverordening. Omdat de aanpassing 

specifiek voor de intocht 2014 is, is er sprake van een zogenaamd concretiserend besluit van 

algemene strekking waartegen belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen instellen en een 

voorlopige voorziening kan worden aangevraagd. 

Het besluit van burgemeester en wethouders tot verplaatsing van de warenmarkt op basis van de 

aangepaste marktverordening is eveneens en besluit waartegen door belanghebbenden bezwaar en 

beroep kan worden ingesteld en een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd.  

Financiële / personele / organisatorische gevolgen 

Niet valt uit te sluiten dat als gevolg van de verplaatsing van de warenmarkt individuele kooplieden de 

gemeente Gouda zullen aanspreken op schadevergoeding / nadeelcompensatie. Het gaat dan om 

omzet-/inkomstenderving als gevolg van het niet kunnen innemen van de gebruikelijke standplaats of 

wellicht het in het geheel niet kunnen innemen van een standplaats omdat bijvoorbeeld de 

uitwijklocatie onvoldoende ruimte biedt. 



 

  

 

Op dit moment is de omvang van een eventueel te betalen vergoeding / compensatie niet bekend. Dat 

is afhankelijk van hoeveel kooplieden uiteindelijk geen of een aantoonbaar mindere standplaats 

hebben kunnen/moeten innemen.  

Communicatie / interactiviteit 

De aanpassing van de Marktverordening Gouda 2009 heeft betrekking op een ondergeschikte 

aanpassing voor een éénmalige gebeurtenis / een éénmalig evenement waarover met de 

marktcommissie uitgebreid overleg is gevoerd in het voortraject. Met de belangen van betrokkenen is 

dan ook zorgvuldig omgegaan en deze zijn meegenomen in de besluitvorming. 

De marktcommissie zal binnenkort laten weten of zij de warenmarkt toch op Klein Amerika zou willen 

onderbrengen, of hoe zij een opstelling wil en kun realiseren langs de Nieuwehaven. Indien het 

college besluit om de Nieuwehaven aan te wijzen als locatie voor de warenmarkt op 15 november, 

zullen de bewoners van de Nieuwehaven en de directe omgeving schriftelijk worden geïnformeerd 

over deze keuze. 

Er is sprake van een ondergeschikte (en éénmalige) herziening van de marktverordening. Daarnaast 

is de aanpassing van de marktverordening dermate spoedeisend dat participatie en inspraak niet kan 

worden afgewacht, daarvoor is gelet op het benodigde besluitvormingstraject geen ruimte. 

Voorgesteld wordt geen inspraak te verlenen op deze aanpassing van de marktverordening. Artikel 2, 

lid 3 onder a en e van Algemene inspraak- en participatieverordening Gouda biedt deze mogelijkheid 

onder de hiervoor geformuleerde omstandigheden. 

 

Burgemeester en wethouders van G o u d a, 

de secretaris, de burgemeester 


