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De aanleiding

De gemeente Rotterdam vindt een volle en kwalitatief goede warenmarkt 

heel belangrijk. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk om een goed 

beeld te krijgen hoe de kooplieden vinden dat het gaat op de markt. Wat 

vinden zij van het aanbod (branchering) en van de spreiding van de 

warenmarkten in de stad Rotterdam? Wat is hun mening over de 

gedifferentieerde tarieven die met name betrekking hebben op de kosten van 

marktafval? 

De gemeente Rotterdam heeft bureau Denion gevraagd een onafhankelijk 

onderzoek uit te voeren onder ondernemers op en bezoekers van de 

markten in Rotterdam. 
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De opdracht

Aanleiding van de opdracht

Op tien locaties in en om Rotterdam organiseert en de gemeente wekelijks 

verschillende warenmarkten. Ze hebben allemaal hun eigen karakter en 

aanbod. Zo is de Centrummarkt op de Binnenrotte met ruim 300 kramen op 

dinsdag en zaterdag de tweede markt van Nederland. De markt op het 

Afrikaanderplein, met ruim 200 kramen, bezit de derde plaats van de 

grootste markten van Nederland. 

De (directe) aanleiding is een bestuurlijke opdracht om onderzoek te doen 

naar de waarde van de warenmarkten voor de stad Rotterdam en het 

oordeel van de bezoekers en marktkooplieden over de Rotterdamse 

markten.
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Het doel van de opdracht

Onderzoek naar het functioneren van de warenmarkten binnen de gemeente Rotterdam, 

met daarin meegenomen het oordeel van bezoekers en de Rotterdamse koopman.

Het onderzoek leidt tot advies hoe om te gaan met de geconstateerde bevindingen. In het 

eindrapport dient minimaal ingegaan te worden op:

1. Het waardeoordeel per markt van bezoekers en marktkooplieden;

2. De functie, aanbod (branchering) en spreiding van warenmarkten in de stad 

Rotterdam;

3. De introductie van gedifferentieerde tarieven, die met name betrekking hebben op 

de kosten van marktafval.

4. Specifiek gekeken wordt naar branchering en tarifering van marktafval
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Scope

Locatie Dag Vaste plaatshouders Meelopers

Markt Binnenrotte – Centrum Dinsdag 216 189

Markt Binnenrotte – Centrum Zaterdag 231 154

Markt Binnenrotte – Centrum Zondag 27 7

Markt Afrikaanderplein Woensdag 204 62

Markt Afrikaanderplein Zaterdag 179 41

Markt Grote Visserijplein Donderdag 128 42

Markt Grote Visserijplein Zaterdag 80 12

Wijkmarkt Asterlo Vrijdag 27 16

Wijkmarkt Hesseplaats Ommoord Woensdag 38 19

Wijkmarkt Alexanderpolder Vrijdag 54 52

Wijkmarkt Schiebroek Vrijdag 25 15

Wijkmarkt Hoogvliet Donderdag 59 4

Wijkmarkt IJsselmonde Donderdag 9 3

Biologische markt Eendrachtsplein Dinsdag 3 0
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Het onderzoek

Denion heeft bureau Mediad gevraagd te ondersteunen met 

het veldwerk  van het onderzoek, te weten:

• het verzorgen van kwantitatief veldwerk onder 

marktkooplieden (circa 712 met een geldige 

marktvergunning),

• het verzorgen van kwantitatief veldwerk onder bezoekers 

van de markten (751 gesproken consumenten)

• het aanleveren van twee datasets in SPSS

De methoden: 

• telefonisch veldwerk (reactief voor vragen over 

schriftelijke enquête)

• schriftelijk veldwerk (verwerking van een tweetal brieven 

plus rappel namens de gemeente met uitnodiging deel te 

nemen aan internet-enquête én flyers via 

marktmeesters)

• een internet-enquête onder de marktkooplieden

• face-to-face veldwerk (bezoekers markt)

• inloopavonden marktkooplieden (twee maal)
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Resultaten deel 1: Bezoekers
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Het bezoek

55% bezoekt de markt 1 keer per week, 

39% bezoekt de markt 1 tot 3 keer per 

maand. (94% trouwe bezoekers)

Gemiddeld besteedde 

bedrag

88% van de bezoekers komt uit 

Rotterdam

10,4% van de bezoekers komt uit 

de rest van de regio Rijnmond

1,6% van de bezoekers komt uit de 

rest van Nederland

€ 24,80

88% van de bezoekers koopt 

iets op de markt
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Reden van bezoek

Deze kaart geeft een overzicht van de reden 

van bezoek: luxe artikelen of basisaankopen.

Het onderscheid tussen basis aankopen en luxe 

artikelen is aangegeven door de bezoekers die 

zelf konden aangeven wat het beste paste bij 

hun marktbezoek.

Basis aankopen

Luxe artikelen
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Bezoekersstatistieken Rotterdam
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Bezoekersstatistieken Rotterdam
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Afrikaanderplein op woensdag

12

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten



Afrikaanderplein op woensdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Afrikaanderplein op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Afrikaanderplein op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Afrikaanderplein

Faciliteiten Reacties:

7% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

6% van de bezoekers willen 

graag (meer) zitplaatsen

“Ik ga altijd met plezier naar de markt. Ik ben 

echter al drie keren bestolen en dat ontneemt 

mij het plezier wel een klein beetje. De veiligheid 

kan dus veel beter.”

“Ik vind de markt heel gezellig. Er is ook een 

groot aanbod aan stoffen op de markt. Daar 

naai ik rokken van.”

“Het is een gezellige en leuke markt. Ik hoop dat 

ik er nog heel lang plezier van heb.”
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Suggesties van bezoekers

Live muziek

Algemeen

De zaterdagmarkt heeft over het 

algemeen een betere waardering dan de 

woensdagmarkt. Het verschil zit m.n. in 

de sfeer/gezelligheid en de uitstraling 

van de kramen.



Alexanderpolder

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Alexanderpolder

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Alexanderpolder

Faciliteiten Reacties:

8% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

Algemeen

Deze markt heeft een hoge waardering 

van de bezoekers.

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers 

is hoger dan die bij andere markten.

De bezoekers van deze markt zijn vooral 

op zoek naar basisaankopen.

“Het is op de markt altijd erg sfeervol.”
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Asterlo Zuidwijk

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Asterlo Zuidwijk

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Asterlo Zuidwijk

Faciliteiten

24% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

Algemeen

Deze markt heeft relatief lage waardering van de 

bezoekers. Met name wat betreft de grootte van de 

markt, het aanbod en de voorzieningen.

12% van de bezoekers willen 

graag (meer) zitplaatsen

Deze markt heeft minder bezoekers tussen de 25 

en 44 jaar en meer 65 plus’ers.
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Binnenrotte Centrummarkt op dinsdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte Centrummarkt op dinsdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte Centrummarkt op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte Centrummarkt op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte Centrummarkt

Faciliteiten Reacties:

17% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

"Er mag meer met het plein gedaan worden."

"De markt mag echt niet verloren gaan."

"Het is mij opgevallen dat het hier veel 

schoner is dan op de andere markten."

"Ik vind het wel een gezellige markt."

"Meer kraampjes met kant en klaar eten zou leuk 

zijn. Ik eet nu vaak friet."

"Ik ben al best oud en moet dus vaak plassen. Als er 

meer toiletten zijn; zou dat handig zijn."

"Ik wil heel graag dat de markt voor altijd blijft 

bestaan.”

"Ik kom al jaren naar deze markt voor vis. Die vind ik 

zo lekker."

“Er is een leuke sfeer op de markt.”

9% van de bezoekers wil graag 

(meer) parkeervoorzieningen voor 

de auto

Suggesties van bezoekers

Live muziek
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6% van de bezoekers wil graag 

(meer) stalling voor 

fietsen/scooters

Algemeen

De sfeer/gezelligheid en de markt over het 

algemeen worden positief beoordeeld.



Binnenrotte zondagsmarkt

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte zondagsmarkt

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Binnenrotte zondagsmarkt

Faciliteiten Reacties:

12% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

“Meer pinautomaten.”

Suggesties van bezoekers

Live muziek

Dingen kunnen proeven
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Algemeen

De beoordeling van deze markt is over het 

algemeen lager dan de dinsdag- en 

zaterdagmarkt. 

De kwaliteit van het aanbod en het gevoel 

van veiligheid wordt beter beoordeeld. 

De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt 

op zondag hoger dan andere dagen, en de 

focus ligt meer op levensmiddelen.



Biologische markt

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Biologische markt

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Biologische markt

Algemeen

• De waardering van deze markt ligt 

dicht bij het gemiddelde

• De bezoekers zijn trouw en frequent

• De markt wordt heel positief 

beoordeeld. 

• Bezoekers hebben behoefte aan een 

ruimer aanbod en een grotere markt
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Grote Visserijplein op donderdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Grote Visserijplein op donderdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Grote Visserijplein op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Grote Visserijplein op zaterdag

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Grote Visserijplein

Faciliteiten Reacties:

9% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

6% van de bezoekers willen 

graag (meer) zitplaatsen

Algemeen

Deze markt heeft een hoge waardering 

van de bezoekers

“Ik vind het heel gezellig op de markt. Ook 

handig dat de bibliotheek lekker in de buurt 

is. Daar kan ik bijvoorbeeld heen om te 

plassen.”

“Ik vind het een heel gezellige en knusse 

markt.”

“Ik kom op de fiets naar de markt. Fijn als er 

een fietsenstalling komt.”

“De markten van Rotterdam zijn heel sfeervol 

door de verschillende culturen.”

Suggesties van bezoekers

Live muziek
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Hoogvliet

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Hoogvliet

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Hoogvliet

Faciliteiten Reacties:

30% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

Algemeen

Deze markt heeft een gemiddelde 

waardering van de bezoekers

“Er heerst hier een gezellige; dorpse sfeer. 

Veel markten kunnen er een voorbeeld 

aannemen.”
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IJsselmonde Keizerswaard

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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IJsselmonde Keizerswaard

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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IJsselmonde Keizerswaard

Faciliteiten Reacties:

42% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

“Graag wat doen aan het vuil op en 

rondom de markt.”

“Het is altijd wel gezellig hier.”

21% van de bezoekers wil graag 

(meer) stalling voor 

fietsen/scooters

Suggesties van bezoekers

Live muziek

Recepten en informatie 

over bereiden

Dingen kunnen proeven

42% van de bezoekers willen 

graag (meer) zitplaatsen

Algemeen

Deze markt heeft een behoorlijk lage waardering 

van de bezoekers. Met name wat betreft de 

voorzieningen, veiligheid, variatie in het aanbod en 

de loopruimte tussen de kramen.

De bezoekers zijn gemiddeld iets jonger dan de 

andere markten
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Ommoord Hesseplaats

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten

45



Ommoord Hesseplaats

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Ommoord Hesseplaats

Faciliteiten Reacties:

9% van de bezoekers willen 

graag (meer) toiletten

“Deze markt mag ook op zaterdag komen 

en er mag meer publiek komen.”

“De markt is leeg en er valt weinig te zien.”

Algemeen

Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 

de bezoekers. 

Wel wordt de grootte van de markt, de sfeer en de 

voorzieningen niet zo goed gewaardeerd.

De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 

gemiddelde.
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Schiebroek

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Schiebroek

Uitkomst van deze markt

Gemiddelde van alle markten
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Schiebroek

Reacties:

“Ze mogen hier wel wat meer kramen 

neerzetten.”

Algemeen

Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 

de bezoekers. 

Wel wordt de grootte van de markt en de variatie in 

het aanbod niet zo goed gewaardeerd.

De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 

gemiddelde.

Suggesties van bezoekers

Live muziek

Dingen kunnen proeven
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Resultaten deel 2: Kooplieden
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Kosten

In hoeverre bent u het ermee eens dat 

de kosten eerlijk worden verdeeld over 

alle ondernemers?

Mensen die het hier mee eens zijn: Mensen die het hier niet mee eens zijn:

Eén markt; één tarief.

Omdat iedereen per meter betaalt.

De markt is een collectief. Wij moeten het samen 

doen: Samenwerken; want samen sta je sterk.

Om goed antwoord te kunnen geven op deze 

vraag; zou ik ook een voorbeeld willen zien bij deze 

vraag. Iedereen is gelijk en wij hebben elkaar hard 

nodig om de diversiteit op de markt te behouden. 

Daarom kosten gelijk verdelen. Iedereen is daarbij 

gebaat en het is eerlijk.

Als de één in verhouding meer moet betalen dan 

de ander; dan krijg je een hoop gezeur.

Ik heb zelf geen afval. Groente- en fruitkramen 

hebben heel veel afval. Maar zonder deze mensen 

is de markt kansloos; dus ik betaal graag mee aan 

de kosten.

Ik moet betalen voor afval van anderen.

Omdat je de vervuiler moet aanpakken. Als iedereen 

zijn eigen vuil meeneemt; zijn er ook geen kosten.

De stad heeft plezier van de markt. De kooplui zorgen 

voor leven op het plein. Als tegenprestatie kan de 

gemeente best vegen.

Standwerkers en seizoenwerkers betalen veel minder 

ondanks dat ze op topplaatsen staan.

De kramen met groenten en fruit veroorzaken 

verreweg het meeste afval. Terwijl ik bijna geen afval 

heb; moet ik toch net zoveel marktgeld betalen.

Op dit moment zijn de kosten voor de ondernemers te 

hoog.

Met name hoe andere kramen het vuil achterlaten; is 

schandalig. Het zijn toch overduidelijk altijd dezelfde 

kramen. Er moet veel harder tegen worden 

opgetreden; met name door het geven van 

geldboetes.
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Beheer

Welk aspect of welke aspecten van het 

beheer van de Rotterdamse markten zijn 

volgens u goed geregeld?*

Welk aspect of welke aspecten van het 

beheer van de Rotterdamse markten zijn 

volgens u niet goed geregeld?**

* Percentage van de kooplieden die vinden dat het 

beheer goed geregeld is.

** Percentage van de kooplieden die vinden dat het 

beheer niet goed geregeld is.
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Plaatsverstrekking

Is het voor u duidelijk hoe de 

plaatsverstrekking door de gemeente 

Rotterdam is geregeld?

Vindt u de plaatsverstrekking goed 

geregeld?

Mensen die het hier niet mee eens zijn:

Dat men alleen maar vijf meter op naam kan 

krijgen; terwijl er zoveel leegstand is. Hoe meer 

meters er in gebruik zijn; hoe goedkoper de 

standplaats wordt. Geef meer ruimte zodat de 

markt aantrekkelijker wordt. En niet steeds 

dezelfde branche. Diversiteit is zeer belangrijk. Dat 

geven klanten ook aan.

Heel de markt is door elkaar geschud; terwijl je 

beter bloemen bij bloemen kunt doen; 

tweedehands bij tweedehands et cetera. De markt 

is nu niet meer overzichtelijk voor de klant.

Ik sta al negen jaar op de wachtlijst. Er zijn lege 

plaatsen genoeg. Vul die in. Wachtlijsten open 

volgens de Europese wet. Kijk meer naar het 

verhuren van plaatsten onder andere 

markthandelaren. Geeft meer vergunningen uit 

waar leegstand is.

Dat het niet van vader op zoon kan overgaan.

Naast mij is het leeg; maar ik krijg geen plaats. Ik 

heb al 10 keer een brief geschreven.

Opvolging van vader op zoon of dochter is niet 

goed geregeld. Dat is beter voor de markt; omdat 

er dan blijvend geïnvesteerd wordt.

Plaatsen worden verkocht.

Eten en drinken door elkaar met kramerij is beter.

Er staan tegenwoordig te veel mensen op de markt 

die er niet thuishoren.

Doorverkopen van de kramen. Eigenaar zelf niet 

aanwezig. De één mag drie kramen erbij nemen; 

terwijl het een ander niet eens is toegestaan een 

uitbreiding te nemen.
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Inschrijfbeperking

Sinds 2013 is er een inschrijfbeperking op 

de Rotterdamse markten. Is volgens u het 

aanbod op de Rotterdamse markten sinds 

de inschrijfbeperking verbreed of verbeterd?

Is volgens u sinds de inschrijfbeperking 

de leegstand op de Rotterdamse 

markten toegenomen? 

Mensen die vinden dat de leegstand wel is 

toegenomen sinds de inschrijfbeperking:

Mensen die vinden dat de leegstand niet is 

toegenomen sinds de inschrijfbeperking:

Branches die niet zijn vertegenwoordigd (zoals 

onze branche dierenbenodigdheden); maken door 

deze maatregel geen kans. Dat is onbegrijpelijk.

Veel lege kramen. Alles wat er staat; is hetzelfde 

(kleding; telefoonhoesjes; tassen).

Door de inschrijfbeperking wordt het toevoegen 

van nieuwe ondernemers belemmerd. 

Consumptieartikelen bestaan bijvoorbeeld uit AGF 

verse kip; kaasboer; kruiden; fruit. Als één van 

deze al op de lijst staat als meeloper; dan mag 

geen andere koopman zich inschrijven met een 

ander artikel.

Er is veel leegstand; dus er gaat iets niet goed.

Geen ruimte verkoopwagens.

Markten staan onder druk door concurrentie van 

supermarkten.

Leegstand is toegenomen door online aanbod van 

kramerijgoederen.

De leegstand neemt vooral toe; omdat de koopman 

meer concurrentie heeft van het internet en 

grootwinkelbedrijf.

De bestaande ondernemers grotere plaatsen geven 

die dat graag willen en nodig hebben. Dan wordt de 

markt weer opgevuld en wordt het automatisch weer 

een volle markt en kunnen ook die ondernemers 

normaal werken.

Wij moeten terug naar de veertien-dagen-regeling. Dat 

betreft de meelooplijst.
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Standwerkers

Er moeten alleen standwerkers die een 

demonstratie geven worden geplaatst.

Het huidige systeem van standwerkers 

plaatsen is goed.

Dit onderzoek betreft alleen de antwoorden van de kooplieden. 

Standwerkers zijn wel uitgenodigd, maar hebben niet deelgenomen.
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Bedrijfsopvolging

Moet er volgens u sprake zijn van 

bedrijfsopvolging?

Welke vorm van bedrijfsopvolging heeft uw 

voorkeur?

Toelichting

Als de eigenaar ermee wil stoppen en je kan 

aantonen dat je al die tijd in loondienst bent 

geweest; dat je dan de plaats kan overnemen en 

het jaar op die plaats kan staan.

Kinderen en partners mogen opvolgen.

Marktrechten gaan één op één over van vader op 

zoon inclusief anciënniteit. Bedrijfsopvolging aan 

derden kan; maar in deze situatie wel qua 

anciënniteit achteraan sluiten. Wil dit onderscheid 

in beleidsregel best wel in een nader gesprek 

toelichten.

Het mag wel; maar niet met behoud van 

anciënniteit.

Nieuw is nieuw. Er wordt te veel gesjoemeld.

Om goede plekke te krijgen op de markt moet je jaren 

ingeschreven zijn in dezelfde branche en moet je eerst 

slechte plekken accepteren. Als er dan 

bedrijfsopvolging is; krijgt een nieuwkomer (de 

opvolger) meteen de goede plek zonder er moeite 

voor te hebben gedaan. Dat is oneerlijk.

In deze vorm en met deze organisatie is de markt ten 

dode opgeschreven.

Familiebedrijven anticiperen verstandig op 

bedrijfsovername door de kinderen. Beter geen vage 

opvolgingen door derden in verband met fraude. 
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Samenwerking met de gemeente

In hoeverre bent u het eens met de volgende 

stelling: De ondernemers en de gemeente 

werken goed samen om van de Rotterdamse 

markten een succes te maken.

Bent u positief of negatief over het 

ondernemen op de Rotterdamse markten?

Mensen die positief zijn over de 

Rotterdamse markten:

Mensen die negatief zijn over de 

Rotterdamse markten:

Mijn onderneming draait goed. Ik kan nog steeds 

de kost verdienen.

Het is nog steeds leuk; maar er zit veel meer in.

Voor een slimme koopman is er nog steeds goed 

geld te verdienen op de Rotterdamse markt; alleen 

maakt het huidige systeem het moeilijk. 

Ik doe het nog steeds met plezier. Maar ik vind wel 

dat de gemeente de ondernemers meer moet 

betrekken als er plannen zijn voor verandering. Ze 

doen maar en niemand krijgt iets te horen.

Ik heb alleen een vraag. Waarom wordt er niet 

advies gevraagd aan mensen die al zoveel jaren 

ervaring hebben?

Verkopen gaan goed en kosten en risico's zijn 

beperkt.

Omdat de marktkosten te hoog zijn en de omzet van 

de marktkooplieden te laag door de concurrentie. 

Vooral door de standwerkers die de prijzen op de 

markt kapot maken door dezelfde producten tegen 

dumpprijs te verkopen.

Door verhogingen van alle kosten en onkundige en 

partijdige toezichthouders wordt het steeds moeilijker 

om te blijven bestaan.

De communicatie vanuit de gemeente naar de 

ondernemers is heel slecht.

Je wordt belemmerd in je werk door allerlei regeltjes.

Verkoopplaatsen. Geen controle belasting.

Meer samenwerken met de kooplui en de gemeente.
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Afvalinzameling

Bent u bereid de gemeente te betalen voor 

het regelen van de inzameling en verwerking 

van het afval van de ondernemers? U heeft 

dan zelf geen extra kosten meer aan 

afvalinzamelbedrijven. 

Hieronder wordt een aantal mogelijkheden 

genoemd omtrent de kosten voor 

afvalinzameling. Welke mogelijkheid heeft 

uw voorkeur?

Percentage wat hiertoe bereid is per branche
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Aanbevelingen
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Naast een digitale enquête is gekozen om in gesprek te zijn met de kooplieden. Daartoe organiseerden wij 

twee avonden (Centrum en Afrikaander) aansluitend aan de markt met als doel maximaal aandacht te 

hebben voor de mening van de kooplieden, maar wel op een constructieve wijze gestroomlijnd. 

Doel inzicht in:

1. Afval inclusief plastic. 

2. Tariefdifferentiatie inclusief vuil ophalen (zie ook bovenstaand).

3. Branchering (brancheringsbesluiten en de inschrijfbeperking).
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• Werk een per branche gedifferentieerde kostenverrekening uit voor bedrijfsafval.

Toelichting

Bedrijfsafval is in beginsel een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Om op de markt passende afvoer van 

bedrijfsafval te faciliteren en ook maatregelen m.b.t. duurzaamheid en circulariteit te faciliteren kan gekozen worden 

voor het faciliteren van de afvoer van bedrijfsafval. Om dit kosten dekkend uit te voeren en recht te doen aan het 

principe dat de vervuiler betaald is het verstandig kosten te verrekenen met de vervuiler op basis van volume of 

karakteristieken van bedrijfsafval. Omwille van eenvoud van exploitatie is het aan te bevelen het tariferen van 

bedrijfsafval te relateren aan de verschillende branches op de markt. Verschillende branches (vis, fruit, textiel, 

gebruiksartikelen) kennen verschillende hoeveelheden bedrijfsafval.
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• Expliciteer een helder demarcatie-overzicht van beheer taken die de gemeente 

uitvoert inclusief kpi’s en communiceer deze met regelmaat.

Toelichting

Door de gemeente uitgevoerde diensten t.b.v. markten en door de gemeente gehanteerde marktgelden zijn een 

immer terugkerende bron van discussie. Een helder gedefinieerde en toegankelijke demarcatielist met rapportage 

over de uitgevoerde diensten is een effectieve wijze om de discussie hierover constructief te laten zijn en de 

transparantie te vergroten.
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• Herzie de marktverordening op haar actuele relevantie. 

De marktverordening geeft aanwijzingen voor de inrichting van een markt. De traditionele verschijningsvorm van de 

marktondernemer is veranderd. 

o Dit leidt tot gewijzigde en diverse wensen voor bijvoorbeeld plaats verstrekking 

(plek/meters/kraam/voorzieningen). 

o Meer dynamiek in bezettingsgraad opvangen door een flexibel voorkomen van leegstand en evt. opheffen 

leegstand. Denk aan tijdelijke vergunningen voor kleine attracties, thema’s of bijv. seizoensgebonden 

bezetting (oliebolkraam etc.)

o Tegemoetkomen aan de behoefte van zekerheid voor terugverdienen investeringen. Een ondernemer met een 

verkoopwagen heeft zekerheid van meerdere marktdagen om investering terug te verdienen.

o Herformuleer stand werken en laat het niet stilzwijgend stille kramers worden.
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• Beschouw een markt als een gewenste gebeurtenis in het publieke domein voor 

het realiseren van diverse maatschappelijke doelstellingen op het vlak van (bijv.) 

economie, werkgelegenheid, sociale cohesie, duurzaamheid.

Markten zijn zo oud als de weg naar Rome en in nagenoeg iedere stad een van oudsher vanzelfsprekend gegeven. 

Tot 30 – 40 jaar geleden had de markt een vanzelfsprekende rol in het voorzien van haar inwoners in dagelijkse 

voedingswaren en dagelijkse gebruiksgoederen. Diverse ontwikkelingen hebben de rol van de markt veranderd. 

De vanzelfsprekendheid is verdwenen. De markt is aan verandering onderhevig en vraagt een eigentijdse 

benadering die antwoord geeft voor de toekomst van de markt als fenomeen. De markt door de bril bezien van een 

openbare gebeurtenis welke meerdere maatschappelijke doelen kan dienen kan dit nieuwe perspectief geven.
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• Onderzoek de mogelijkheid van vergroten uitstraling markten.

Rotterdam kent geen markt(en) met regionale of landelijke uitstraling i.t.t. Amsterdam of Den Haag. De Markthal 

kent veel (internationale) bezoekers, veel Cruiseschepen doen Rotterdam aan. Buitenlandse toeristen kopen graag 

op markten. In het onderzoek viel op dat er geen ‘bezoekers van buiten’ op de markt werden aangetroffen. 

Onderzoek de potentie van een markt met een grootstedelijke allure.

• Beschouw het portfolio van markten op individueel markt niveau. 

Verschillende markten worden om meerdere reden bezocht: kom daar maximaal aan tegemoet in de gevoerde 

branchering. Onderzoek het gebruik van een “Vlekkenplan” en kijk hoe de verblijfsduur vergroot kan worden door 

van de markt een event te maken.

(Voor het maken van een indeling van een markt, maak je gebruik van een vlekkenplan. Het is een relatieschema in de vorm 

van een tekening. Welke groepen van ondernemingen of branches moeten bij elkaar in de buurt zitten? Per groep vul je deze 

als een vlek in de plattegrond in.)
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• Ga periodiek bezoekersaantallen registreren voor economische analyse van een 

markt. 

Maak met de ondernemers een onderbouwde analyse v.w.b. aantal vergunninghouders per branche op een markt 

op basis van te kunnen realiseren omzet. Deze analyse maakt dat er voor de ondernemer de kans voor een goede 

boterham verdienen aanwezig is. Te veel vergunninghouders in eenzelfde branche op een markt leidt tot 

verschraling van aanbod, vermindering van mogelijke inkomsten en vergroot de kans op handhaafproblematiek.
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• Herzie de rol van de gemeente tot markten. 

Anno 2019 is vergunningen verstrekken en handhaving een faalfactor. Dat moet gewoon op orde zijn maar is niet 

onderscheidend. Voldoende goede ondernemers en veel bezoekers zijn een succesfactor. De Gemeente 

organiseert de markt nu overwegend vanuit een bestuurlijk en juridisch perspectief. Verder zorgt zij voor 

handhaving van de regels in de marktverordening. Veronderstellende dat Rotterdam het organiseren van een markt 

als een kerntaak van de gemeente ziet is, het advies een markt niet uitsluitend als een faciliteit voor economische 

uitwisseling te zien maar haar rol ook breder te beschouwen vanuit het perspectief als een gewenste gebeurtenis in 

het publieke domein voor het realiseren van diverse maatschappelijke doelstellingen. Deze andere oriëntatie dient 

tegemoet te komen aan het toekomstbestendig maken van markten en haar betekenis voor Rotterdam. 

Aandachtspunt hierbij is dat de markt ondernemers niet automatisch kijken naar de markt als één geheel, ofwel het 

grootste warenhuis van de stad. 

Dat vereist een effectieve vorm van samenwerken met de ondernemers voor een meer bedrijfsmatige aansturing en 

een commerciële visie, met voortdurende vernieuwing op de markt. Alleen zo blijf je consumenten verrassen en 

komen ze terug.
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	Deze markt heeft minder bezoekers tussen de 25 
	en 44 jaar en meer 65 plus’ers.
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	Figure
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	op dinsdag


	Figure
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	op dinsdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	op zaterdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	Binnenrotte Centrummarkt 
	op zaterdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte Centrummarkt
	Binnenrotte Centrummarkt
	Binnenrotte Centrummarkt
	Binnenrotte Centrummarkt


	Faciliteiten
	Faciliteiten
	Faciliteiten


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	17% van de bezoekers willen 
	17% van de bezoekers willen 
	17% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	"Er mag meer met het plein gedaan worden."
	"Er mag meer met het plein gedaan worden."
	"Er mag meer met het plein gedaan worden."

	"De markt mag echt niet verloren gaan."
	"De markt mag echt niet verloren gaan."

	"Het is mij opgevallen dat het hier veel 
	"Het is mij opgevallen dat het hier veel 
	schoner is dan op de andere markten."

	"Ik vind het wel een gezellige markt."
	"Ik vind het wel een gezellige markt."

	"Meer kraampjes met kant en klaar eten zou leuk 
	"Meer kraampjes met kant en klaar eten zou leuk 
	zijn. Ik eet nu vaak friet."

	"Ik ben al best oud en moet dus vaak plassen. Als er 
	"Ik ben al best oud en moet dus vaak plassen. Als er 
	meer toiletten zijn; zou dat handig zijn."

	"Ik wil heel graag dat de markt voor altijd blijft 
	"Ik wil heel graag dat de markt voor altijd blijft 
	bestaan.”

	"Ik kom al jaren naar deze markt voor vis. Die vind ik 
	"Ik kom al jaren naar deze markt voor vis. Die vind ik 
	zo lekker."

	“Er is een leuke sfeer op de markt.”
	“Er is een leuke sfeer op de markt.”


	Figure
	Figure
	9% van de bezoekers wil graag 
	9% van de bezoekers wil graag 
	9% van de bezoekers wil graag 
	(meer) parkeervoorzieningen voor 
	de auto


	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers


	Live muziek
	Live muziek
	Live muziek
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	6% van de bezoekers wil graag 
	6% van de bezoekers wil graag 
	6% van de bezoekers wil graag 
	(meer) stalling voor 
	fietsen/scooters


	Figure
	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	De sfeer/gezelligheid en de markt over het 
	De sfeer/gezelligheid en de markt over het 
	De sfeer/gezelligheid en de markt over het 
	algemeen worden positief beoordeeld.
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	Binnenrotte
	Binnenrotte
	Binnenrotte
	zondagsmarkt
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte
	Binnenrotte
	Binnenrotte
	Binnenrotte
	zondagsmarkt
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Binnenrotte
	Binnenrotte
	Binnenrotte
	Binnenrotte
	zondagsmarkt
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	Faciliteiten


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	12% van de bezoekers willen 
	12% van de bezoekers willen 
	12% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	“Meer pinautomaten.”
	“Meer pinautomaten.”
	“Meer pinautomaten.”
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	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers


	Live muziek
	Live muziek
	Live muziek
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	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven
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	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	De beoordeling van deze markt is over het 
	De beoordeling van deze markt is over het 
	De beoordeling van deze markt is over het 
	algemeen lager dan de dinsdag
	-
	en 
	zaterdagmarkt. 

	De kwaliteit van het aanbod en het gevoel 
	De kwaliteit van het aanbod en het gevoel 
	van veiligheid wordt beter beoordeeld. 

	De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt 
	De gemiddelde leeftijd van de bezoekers ligt 
	op zondag hoger dan andere dagen, en de 
	focus ligt 
	meer 
	op levensmiddelen.
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	Biologische markt
	Biologische markt
	Biologische markt
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Biologische markt
	Biologische markt
	Biologische markt
	Biologische markt
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Biologische markt
	Biologische markt
	Biologische markt
	Biologische markt


	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	•
	•
	•
	•
	•
	De waardering van deze markt ligt 
	dicht bij het gemiddelde


	•
	•
	•
	De bezoekers zijn trouw en frequent


	•
	•
	•
	De markt wordt heel positief 
	beoordeeld. 


	•
	•
	•
	Bezoekers hebben behoefte aan een 
	ruimer aanbod en een grotere markt
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	Figure
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	op donderdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	op donderdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	op zaterdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	Grote Visserijplein 
	op zaterdag
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Grote Visserijplein
	Grote Visserijplein
	Grote Visserijplein
	Grote Visserijplein


	Faciliteiten
	Faciliteiten
	Faciliteiten


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	9% van de bezoekers willen 
	9% van de bezoekers willen 
	9% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	6% van de bezoekers willen 
	6% van de bezoekers willen 
	6% van de bezoekers willen 
	graag (meer) zitplaatsen


	Figure
	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	Deze markt heeft een hoge waardering 
	Deze markt heeft een hoge waardering 
	Deze markt heeft een hoge waardering 
	van de bezoekers


	“Ik vind het heel gezellig op de markt. Ook 
	“Ik vind het heel gezellig op de markt. Ook 
	“Ik vind het heel gezellig op de markt. Ook 
	handig dat de bibliotheek lekker in de buurt 
	is. Daar kan ik bijvoorbeeld heen om te 
	plassen.”

	“Ik vind het een heel gezellige en knusse 
	“Ik vind het een heel gezellige en knusse 
	markt.”

	“Ik kom op de fiets naar de markt. Fijn als er 
	“Ik kom op de fiets naar de markt. Fijn als er 
	een fietsenstalling komt.”

	“De markten van Rotterdam zijn heel sfeervol 
	“De markten van Rotterdam zijn heel sfeervol 
	door de verschillende culturen.”


	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers


	Live muziek
	Live muziek
	Live muziek
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	Hoogvliet
	Hoogvliet
	Hoogvliet
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
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	Gemiddelde van alle markten
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	Hoogvliet
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	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	30% van de bezoekers willen 
	30% van de bezoekers willen 
	30% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	Figure
	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	Deze markt heeft een gemiddelde 
	Deze markt heeft een gemiddelde 
	Deze markt heeft een gemiddelde 
	waardering van de bezoekers


	“Er heerst hier een gezellige; dorpse sfeer. 
	“Er heerst hier een gezellige; dorpse sfeer. 
	“Er heerst hier een gezellige; dorpse sfeer. 
	Veel markten kunnen er een voorbeeld 
	aannemen.”
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	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard
	IJsselmonde Keizerswaard


	Faciliteiten
	Faciliteiten
	Faciliteiten


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	42% van de bezoekers willen 
	42% van de bezoekers willen 
	42% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	“Graag wat doen aan het vuil op en 
	“Graag wat doen aan het vuil op en 
	“Graag wat doen aan het vuil op en 
	rondom de markt.”

	“Het is altijd wel gezellig hier.”
	“Het is altijd wel gezellig hier.”


	Figure
	21% van de bezoekers wil graag 
	21% van de bezoekers wil graag 
	21% van de bezoekers wil graag 
	(meer) stalling voor 
	fietsen/scooters


	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers


	Live muziek
	Live muziek
	Live muziek


	Figure
	Recepten en informatie 
	Recepten en informatie 
	Recepten en informatie 
	over bereiden


	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven


	42% van de bezoekers willen 
	42% van de bezoekers willen 
	42% van de bezoekers willen 
	graag (meer) zitplaatsen


	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	Deze markt heeft een behoorlijk lage waardering 
	Deze markt heeft een behoorlijk lage waardering 
	Deze markt heeft een behoorlijk lage waardering 
	van de bezoekers. Met name wat betreft de 
	voorzieningen, veiligheid, variatie in het aanbod en 
	de loopruimte tussen de kramen.


	De bezoekers zijn gemiddeld iets jonger dan de 
	De bezoekers zijn gemiddeld iets jonger dan de 
	De bezoekers zijn gemiddeld iets jonger dan de 
	andere markten
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	Ommoord Hesseplaats
	Ommoord Hesseplaats
	Ommoord Hesseplaats
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Ommoord Hesseplaats
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	Ommoord Hesseplaats
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Ommoord Hesseplaats
	Ommoord Hesseplaats
	Ommoord Hesseplaats
	Ommoord Hesseplaats


	Faciliteiten
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	Faciliteiten


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	9% van de bezoekers willen 
	9% van de bezoekers willen 
	9% van de bezoekers willen 
	graag (meer) toiletten


	“Deze markt mag ook op zaterdag komen 
	“Deze markt mag ook op zaterdag komen 
	“Deze markt mag ook op zaterdag komen 
	en er mag meer publiek komen.”

	“De markt is leeg en er valt weinig te zien.”
	“De markt is leeg en er valt weinig te zien.”


	Figure
	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	de bezoekers. 

	Wel wordt de grootte van de markt, de sfeer en de 
	Wel wordt de grootte van de markt, de sfeer en de 
	voorzieningen niet zo goed gewaardeerd.

	De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 
	De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 
	gemiddelde.
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	Figure
	Schiebroek
	Schiebroek
	Schiebroek
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Schiebroek
	Schiebroek
	Schiebroek
	Schiebroek
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	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Uitkomst van deze markt
	Gemiddelde van alle markten
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	Schiebroek
	Schiebroek
	Schiebroek
	Schiebroek


	Reacties:
	Reacties:
	Reacties:


	“Ze mogen hier wel wat meer kramen 
	“Ze mogen hier wel wat meer kramen 
	“Ze mogen hier wel wat meer kramen 
	neerzetten.”


	Figure
	Algemeen
	Algemeen
	Algemeen


	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	Deze markt heeft een gemiddelde waardering van 
	de bezoekers. 

	Wel wordt de grootte van de markt en de variatie in 
	Wel wordt de grootte van de markt en de variatie in 
	het aanbod niet zo goed gewaardeerd.

	De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 
	De gemiddelde leeftijd is hoger dan het 
	gemiddelde.


	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers
	Suggesties van bezoekers


	Live muziek
	Live muziek
	Live muziek


	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven
	Dingen kunnen proeven
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	Resultaten deel 2: Kooplieden
	Resultaten deel 2: Kooplieden
	Resultaten deel 2: Kooplieden
	Resultaten deel 2: Kooplieden
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	Sect
	Figure
	Kosten
	Kosten
	Kosten


	In hoeverre bent u het ermee eens dat 
	In hoeverre bent u het ermee eens dat 
	In hoeverre bent u het ermee eens dat 
	de kosten eerlijk worden verdeeld over 
	alle ondernemers?


	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	mee eens
	zijn:


	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	niet mee eens 
	zijn:


	Eén markt; één tarief.
	Eén markt; één tarief.
	Eén markt; één tarief.

	Omdat iedereen per meter betaalt.
	Omdat iedereen per meter betaalt.

	De markt is een collectief. Wij moeten het samen 
	De markt is een collectief. Wij moeten het samen 
	doen: Samenwerken; want samen sta je sterk.

	Om goed antwoord te kunnen geven op deze 
	Om goed antwoord te kunnen geven op deze 
	vraag; zou ik ook een voorbeeld willen zien bij deze 
	vraag. Iedereen is gelijk en wij hebben elkaar hard 
	nodig om de diversiteit op de markt te behouden. 
	Daarom kosten gelijk verdelen. Iedereen is daarbij 
	gebaat en het is eerlijk.

	Als de één in verhouding meer moet betalen dan 
	Als de één in verhouding meer moet betalen dan 
	de ander; dan krijg je een hoop gezeur.

	Ik heb zelf geen afval. Groente
	Ik heb zelf geen afval. Groente
	-
	en fruitkramen 
	hebben heel veel afval. Maar zonder deze mensen 
	is de markt kansloos; dus ik betaal graag mee aan 
	de kosten.


	Ik moet betalen voor afval van anderen.
	Ik moet betalen voor afval van anderen.
	Ik moet betalen voor afval van anderen.

	Omdat je de vervuiler moet aanpakken. Als iedereen 
	Omdat je de vervuiler moet aanpakken. Als iedereen 
	zijn eigen vuil meeneemt; zijn er ook geen kosten.

	De stad heeft plezier van de markt. De kooplui zorgen 
	De stad heeft plezier van de markt. De kooplui zorgen 
	voor leven op het plein. Als tegenprestatie kan de 
	gemeente best vegen.

	Standwerkers en seizoenwerkers betalen veel minder 
	Standwerkers en seizoenwerkers betalen veel minder 
	ondanks dat ze op topplaatsen staan.

	De kramen met groenten en fruit veroorzaken 
	De kramen met groenten en fruit veroorzaken 
	verreweg het meeste afval. Terwijl ik bijna geen afval 
	heb; moet ik toch net zoveel marktgeld betalen.

	Op dit moment zijn de kosten voor de ondernemers te 
	Op dit moment zijn de kosten voor de ondernemers te 
	hoog.

	Met name hoe andere kramen het vuil achterlaten; is 
	Met name hoe andere kramen het vuil achterlaten; is 
	schandalig. Het zijn toch overduidelijk altijd dezelfde 
	kramen. Er moet veel harder tegen worden 
	opgetreden; met name door het geven van 
	geldboetes.
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	Figure

	Beheer
	Beheer
	Beheer
	Beheer


	Welk aspect of welke aspecten van het 
	Welk aspect of welke aspecten van het 
	Welk aspect of welke aspecten van het 
	beheer van de Rotterdamse markten zijn 
	volgens u 
	goed 
	geregeld?*


	Figure
	Welk aspect of welke aspecten van het 
	Welk aspect of welke aspecten van het 
	Welk aspect of welke aspecten van het 
	beheer van de Rotterdamse markten zijn 
	volgens u 
	niet
	goed 
	geregeld?**


	Figure
	* Percentage van de kooplieden die vinden dat het 
	* Percentage van de kooplieden die vinden dat het 
	* Percentage van de kooplieden die vinden dat het 
	beheer goed geregeld is.

	** Percentage van de kooplieden die vinden dat het 
	** Percentage van de kooplieden die vinden dat het 
	beheer niet goed geregeld is.
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	Plaatsverstrekking
	Plaatsverstrekking
	Plaatsverstrekking
	Plaatsverstrekking


	Is het voor u duidelijk hoe de 
	Is het voor u duidelijk hoe de 
	Is het voor u duidelijk hoe de 
	plaatsverstrekking door de gemeente 
	Rotterdam is geregeld?


	Vindt u de plaatsverstrekking goed 
	Vindt u de plaatsverstrekking goed 
	Vindt u de plaatsverstrekking goed 
	geregeld?


	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	Mensen die het hier 
	niet mee eens 
	zijn:


	Dat men alleen maar vijf meter op naam kan 
	Dat men alleen maar vijf meter op naam kan 
	Dat men alleen maar vijf meter op naam kan 
	krijgen; terwijl er zoveel leegstand is. Hoe meer 
	meters er in gebruik zijn; hoe goedkoper de 
	standplaats wordt. Geef meer ruimte zodat de 
	markt aantrekkelijker wordt. En niet steeds 
	dezelfde branche. Diversiteit is zeer belangrijk. Dat 
	geven klanten ook aan.

	Heel de markt is door elkaar geschud; terwijl je 
	Heel de markt is door elkaar geschud; terwijl je 
	beter bloemen bij bloemen kunt doen; 
	tweedehands bij tweedehands et cetera. De markt 
	is nu niet meer overzichtelijk voor de klant.

	Ik sta al negen jaar op de wachtlijst. Er zijn lege 
	Ik sta al negen jaar op de wachtlijst. Er zijn lege 
	plaatsen genoeg. Vul die in. Wachtlijsten open 
	volgens de Europese wet. Kijk meer naar het 
	verhuren van plaatsten onder andere 
	markthandelaren. Geeft meer vergunningen uit 
	waar leegstand is.


	Figure
	Dat het niet van vader op zoon kan overgaan.
	Dat het niet van vader op zoon kan overgaan.
	Dat het niet van vader op zoon kan overgaan.

	Naast mij is het leeg; maar ik krijg geen plaats. Ik 
	Naast mij is het leeg; maar ik krijg geen plaats. Ik 
	heb al 10 keer een brief geschreven.

	Opvolging van vader op zoon of dochter is niet 
	Opvolging van vader op zoon of dochter is niet 
	goed geregeld. Dat is beter voor de markt; omdat 
	er dan blijvend geïnvesteerd wordt.

	Plaatsen worden verkocht.
	Plaatsen worden verkocht.

	Eten en drinken door elkaar met kramerij is beter.
	Eten en drinken door elkaar met kramerij is beter.

	Er staan tegenwoordig te veel mensen op de markt 
	Er staan tegenwoordig te veel mensen op de markt 
	die er niet thuishoren.

	Doorverkopen van de kramen. Eigenaar zelf niet 
	Doorverkopen van de kramen. Eigenaar zelf niet 
	aanwezig. De één mag drie kramen erbij nemen; 
	terwijl het een ander niet eens is toegestaan een 
	uitbreiding te nemen.
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	Figure

	Inschrijfbeperking
	Inschrijfbeperking
	Inschrijfbeperking
	Inschrijfbeperking


	Sinds 2013 is er een inschrijfbeperking op 
	Sinds 2013 is er een inschrijfbeperking op 
	Sinds 2013 is er een inschrijfbeperking op 
	de Rotterdamse markten. Is volgens u het 
	aanbod op de Rotterdamse markten sinds 
	de inschrijfbeperking verbreed of verbeterd?


	Is volgens u sinds de inschrijfbeperking 
	Is volgens u sinds de inschrijfbeperking 
	Is volgens u sinds de inschrijfbeperking 
	de leegstand op de Rotterdamse 
	markten toegenomen? 


	Mensen die vinden dat de leegstand 
	Mensen die vinden dat de leegstand 
	Mensen die vinden dat de leegstand 
	wel
	is 
	toegenomen sinds de inschrijfbeperking:


	Mensen die vinden dat de leegstand 
	Mensen die vinden dat de leegstand 
	Mensen die vinden dat de leegstand 
	niet
	is 
	toegenomen sinds de inschrijfbeperking:


	Branches die niet zijn vertegenwoordigd (zoals 
	Branches die niet zijn vertegenwoordigd (zoals 
	Branches die niet zijn vertegenwoordigd (zoals 
	onze branche dierenbenodigdheden); maken door 
	deze maatregel geen kans. Dat is onbegrijpelijk.

	Veel lege kramen. Alles wat er staat; is hetzelfde 
	Veel lege kramen. Alles wat er staat; is hetzelfde 
	(kleding; telefoonhoesjes; tassen).

	Door de inschrijfbeperking wordt het toevoegen 
	Door de inschrijfbeperking wordt het toevoegen 
	van nieuwe ondernemers belemmerd. 
	Consumptieartikelen bestaan bijvoorbeeld uit AGF 
	verse kip; kaasboer; kruiden; fruit. Als één van 
	deze al op de lijst staat als meeloper; dan mag 
	geen andere koopman zich inschrijven met een 
	ander artikel.

	Er is veel leegstand; dus er gaat iets niet goed.
	Er is veel leegstand; dus er gaat iets niet goed.

	Geen ruimte verkoopwagens.
	Geen ruimte verkoopwagens.

	Markten staan onder druk door concurrentie van 
	Markten staan onder druk door concurrentie van 
	supermarkten.


	Leegstand is toegenomen door online aanbod van 
	Leegstand is toegenomen door online aanbod van 
	Leegstand is toegenomen door online aanbod van 
	kramerijgoederen.

	De leegstand neemt vooral toe; omdat de koopman 
	De leegstand neemt vooral toe; omdat de koopman 
	meer concurrentie heeft van het internet en 
	grootwinkelbedrijf.

	De bestaande ondernemers grotere plaatsen geven 
	De bestaande ondernemers grotere plaatsen geven 
	die dat graag willen en nodig hebben. Dan wordt de 
	markt weer opgevuld en wordt het automatisch weer 
	een volle markt en kunnen ook die ondernemers 
	normaal werken.

	Wij moeten terug naar de 
	Wij moeten terug naar de 
	veertien
	-
	dagen
	-
	regeling
	. 
	Dat 
	betreft de meelooplijst.
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	Figure

	Standwerkers
	Standwerkers
	Standwerkers
	Standwerkers


	Er moeten alleen standwerkers die een 
	Er moeten alleen standwerkers die een 
	Er moeten alleen standwerkers die een 
	demonstratie geven worden geplaatst.


	Het huidige systeem van standwerkers 
	Het huidige systeem van standwerkers 
	Het huidige systeem van standwerkers 
	plaatsen is goed.


	Dit onderzoek betreft alleen de antwoorden van de kooplieden. 
	Dit onderzoek betreft alleen de antwoorden van de kooplieden. 
	Dit onderzoek betreft alleen de antwoorden van de kooplieden. 
	Standwerkers zijn wel uitgenodigd, maar hebben niet deelgenomen.
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	Figure

	Bedrijfsopvolging
	Bedrijfsopvolging
	Bedrijfsopvolging
	Bedrijfsopvolging


	Moet er volgens u sprake zijn van 
	Moet er volgens u sprake zijn van 
	Moet er volgens u sprake zijn van 
	bedrijfsopvolging?


	Welke vorm van bedrijfsopvolging heeft uw 
	Welke vorm van bedrijfsopvolging heeft uw 
	Welke vorm van bedrijfsopvolging heeft uw 
	voorkeur?


	Figure
	Toelichting
	Toelichting
	Toelichting


	Als de eigenaar ermee wil stoppen en je kan 
	Als de eigenaar ermee wil stoppen en je kan 
	Als de eigenaar ermee wil stoppen en je kan 
	aantonen dat je al die tijd in loondienst bent 
	geweest; dat je dan de plaats kan overnemen en 
	het jaar op die plaats kan staan.

	Kinderen en partners mogen opvolgen.
	Kinderen en partners mogen opvolgen.

	Marktrechten gaan één op één over van vader op 
	Marktrechten gaan één op één over van vader op 
	zoon inclusief anciënniteit. Bedrijfsopvolging aan 
	derden kan; maar in deze situatie wel qua 
	anciënniteit achteraan sluiten. Wil dit onderscheid 
	in beleidsregel best wel in een nader gesprek 
	toelichten.

	Het mag wel; maar niet met behoud van 
	Het mag wel; maar niet met behoud van 
	anciënniteit.


	Nieuw is nieuw. Er wordt te veel gesjoemeld.
	Nieuw is nieuw. Er wordt te veel gesjoemeld.
	Nieuw is nieuw. Er wordt te veel gesjoemeld.

	Om goede plekke te krijgen op de markt moet je jaren 
	Om goede plekke te krijgen op de markt moet je jaren 
	ingeschreven zijn in dezelfde branche en moet je eerst 
	slechte plekken accepteren. Als er dan 
	bedrijfsopvolging is; krijgt een nieuwkomer (de 
	opvolger) meteen de goede plek zonder er moeite 
	voor te hebben gedaan. Dat is oneerlijk.

	In deze vorm en met deze organisatie is de markt ten 
	In deze vorm en met deze organisatie is de markt ten 
	dode opgeschreven.

	Familiebedrijven anticiperen verstandig op 
	Familiebedrijven anticiperen verstandig op 
	bedrijfsovername door de kinderen. Beter geen vage 
	opvolgingen door derden in verband met fraude. 


	Figure
	Figure
	57
	57
	57


	Figure

	Samenwerking met de gemeente
	Samenwerking met de gemeente
	Samenwerking met de gemeente
	Samenwerking met de gemeente


	In hoeverre bent u het eens met de volgende 
	In hoeverre bent u het eens met de volgende 
	In hoeverre bent u het eens met de volgende 
	stelling: De ondernemers en de gemeente 
	werken goed samen om van de Rotterdamse 
	markten een succes te maken.


	Bent u positief of negatief over het 
	Bent u positief of negatief over het 
	Bent u positief of negatief over het 
	ondernemen op de Rotterdamse markten?


	Mensen die 
	Mensen die 
	Mensen die 
	positief
	zijn over de 
	Rotterdamse markten:


	Mensen die 
	Mensen die 
	Mensen die 
	negatief
	zijn over de 
	Rotterdamse markten:


	Mijn onderneming draait goed. Ik kan nog steeds 
	Mijn onderneming draait goed. Ik kan nog steeds 
	Mijn onderneming draait goed. Ik kan nog steeds 
	de kost verdienen.

	Het is nog steeds leuk; maar er zit veel meer in.
	Het is nog steeds leuk; maar er zit veel meer in.

	Voor een slimme koopman is er nog steeds goed 
	Voor een slimme koopman is er nog steeds goed 
	geld te verdienen op de Rotterdamse markt; alleen 
	maakt het huidige systeem het moeilijk. 

	Ik doe het nog steeds met plezier. Maar ik vind wel 
	Ik doe het nog steeds met plezier. Maar ik vind wel 
	dat de gemeente de ondernemers meer moet 
	betrekken als er plannen zijn voor verandering. Ze 
	doen maar en niemand krijgt iets te horen.

	Ik heb alleen een vraag. Waarom wordt er niet 
	Ik heb alleen een vraag. Waarom wordt er niet 
	advies gevraagd aan mensen die al zoveel jaren 
	ervaring hebben?

	Verkopen gaan goed en kosten en risico's zijn 
	Verkopen gaan goed en kosten en risico's zijn 
	beperkt.


	Omdat de marktkosten te hoog zijn en de omzet van 
	Omdat de marktkosten te hoog zijn en de omzet van 
	Omdat de marktkosten te hoog zijn en de omzet van 
	de marktkooplieden te laag door de concurrentie. 
	Vooral door de standwerkers die de prijzen op de 
	markt kapot maken door dezelfde producten tegen 
	dumpprijs te verkopen.

	Door verhogingen van alle kosten en onkundige en 
	Door verhogingen van alle kosten en onkundige en 
	partijdige toezichthouders wordt het steeds moeilijker 
	om te blijven bestaan.

	De communicatie vanuit de gemeente naar de 
	De communicatie vanuit de gemeente naar de 
	ondernemers is heel slecht.

	Je wordt belemmerd in je werk door allerlei regeltjes.
	Je wordt belemmerd in je werk door allerlei regeltjes.

	Verkoopplaatsen. Geen controle belasting.
	Verkoopplaatsen. Geen controle belasting.

	Meer samenwerken met de kooplui en de gemeente.
	Meer samenwerken met de kooplui en de gemeente.
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	Afvalinzameling
	Afvalinzameling
	Afvalinzameling
	Afvalinzameling


	Bent u bereid de gemeente te betalen voor 
	Bent u bereid de gemeente te betalen voor 
	Bent u bereid de gemeente te betalen voor 
	het regelen van de inzameling en verwerking 
	van het afval van de ondernemers? U heeft 
	dan zelf geen extra kosten meer aan 
	afvalinzamelbedrijven. 


	Hieronder wordt een aantal mogelijkheden 
	Hieronder wordt een aantal mogelijkheden 
	Hieronder wordt een aantal mogelijkheden 
	genoemd omtrent de kosten voor 
	afvalinzameling. Welke mogelijkheid heeft 
	uw voorkeur?
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	Percentage wat hiertoe bereid is per branche
	Percentage wat hiertoe bereid is per branche
	Percentage wat hiertoe bereid is per branche
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	Figure

	Aanbevelingen
	Aanbevelingen
	Aanbevelingen
	Aanbevelingen
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	Aanbevelingen
	Aanbevelingen
	Aanbevelingen



	Naast een digitale enquête is gekozen om in gesprek te zijn met de kooplieden. Daartoe organiseerden wij 
	Naast een digitale enquête is gekozen om in gesprek te zijn met de kooplieden. Daartoe organiseerden wij 
	Naast een digitale enquête is gekozen om in gesprek te zijn met de kooplieden. Daartoe organiseerden wij 
	Naast een digitale enquête is gekozen om in gesprek te zijn met de kooplieden. Daartoe organiseerden wij 
	twee avonden (Centrum en Afrikaander) aansluitend aan de markt met als doel maximaal aandacht te 
	hebben voor de mening van de kooplieden, maar wel op een constructieve wijze gestroomlijnd. 

	Doel inzicht in:
	Doel inzicht in:

	1.
	1.
	1.
	1.
	Afval inclusief plastic. 


	2.
	2.
	2.
	Tariefdifferentiatie inclusief vuil ophalen (zie ook bovenstaand).


	3.
	3.
	3.
	Branchering (brancheringsbesluiten en de inschrijfbeperking).
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Werk een per branche gedifferentieerde kostenverrekening uit voor bedrijfsafval.
	Toelichting
	Bedrijfsafval is in beginsel een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Om op de markt passende afvoer van 
	bedrijfsafval te faciliteren en ook maatregelen m.b.t. duurzaamheid en circulariteit te faciliteren kan gekozen worden 
	voor het faciliteren van de afvoer van bedrijfsafval. Om dit kosten dekkend uit te voeren en recht te doen aan het 
	principe dat de vervuiler betaald is het verstandig kosten te verrekenen met de vervuiler op basis van volume of 
	karakteristieken van bedrijfsafval. Omwille van eenvoud van exploitatie is het aan te bevelen het tariferen van 
	bedrijfsafval te relateren aan de verschillende branches op de markt. Verschillende branches (vis, fruit, textiel, 
	gebruiksartikelen) kennen verschillende hoeveelheden bedrijfsafval.
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Expliciteer een helder demarcatie
	-
	overzicht van beheer taken die de gemeente 
	uitvoert inclusief kpi’s en communiceer deze met regelmaat.
	Toelichting
	Door de gemeente uitgevoerde diensten t.b.v. markten en door de gemeente gehanteerde marktgelden zijn een 
	immer terugkerende bron van discussie. Een helder gedefinieerde en toegankelijke demarcatielist met rapportage 
	over de uitgevoerde diensten is een effectieve wijze om de discussie hierover constructief te laten zijn en de 
	transparantie te vergroten.
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Herzie de marktverordening op haar actuele relevantie. 
	De marktverordening geeft aanwijzingen voor de inrichting van een markt. De traditionele verschijningsvorm van de 
	marktondernemer is veranderd. 


	o
	o
	o
	o
	Dit leidt tot gewijzigde en diverse wensen voor bijvoorbeeld plaats verstrekking 
	(plek/meters/kraam/voorzieningen). 


	o
	o
	o
	Meer dynamiek in bezettingsgraad opvangen door een flexibel voorkomen van leegstand en evt. opheffen 
	leegstand. Denk aan tijdelijke vergunningen voor kleine attracties, thema’s of bijv. seizoensgebonden 
	bezetting (oliebolkraam etc.)


	o
	o
	o
	Tegemoetkomen aan de behoefte van zekerheid voor terugverdienen investeringen. Een ondernemer met een 
	verkoopwagen heeft zekerheid van meerdere marktdagen om investering terug te verdienen.


	o
	o
	o
	Herformuleer stand werken en laat het niet stilzwijgend stille kramers worden.
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Beschouw een markt als een gewenste gebeurtenis in het publieke domein voor 
	het realiseren van diverse maatschappelijke doelstellingen op het vlak van (bijv.) 
	economie, werkgelegenheid, sociale cohesie, duurzaamheid.
	Markten zijn zo oud als de weg naar Rome en in nagenoeg iedere stad een van oudsher vanzelfsprekend gegeven. 
	Tot 30 
	–
	40 jaar geleden had de markt een vanzelfsprekende rol in het voorzien van haar inwoners in dagelijkse 
	voedingswaren en dagelijkse gebruiksgoederen. Diverse ontwikkelingen hebben de rol van de markt veranderd. 
	De vanzelfsprekendheid is verdwenen. De markt is aan verandering onderhevig en vraagt een eigentijdse 
	benadering die antwoord geeft voor de toekomst van de markt als fenomeen. De markt door de bril bezien van een 
	openbare gebeurtenis welke meerdere maatschappelijke doelen kan dienen kan dit nieuwe perspectief geven.
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Onderzoek de mogelijkheid van vergroten uitstraling markten.
	Rotterdam kent geen markt(en) met regionale of landelijke uitstraling i.t.t. Amsterdam of Den Haag. De Markthal 
	kent veel (internationale) bezoekers, veel Cruiseschepen doen Rotterdam aan. Buitenlandse toeristen kopen graag 
	op markten. In het onderzoek viel op dat er geen ‘bezoekers van buiten’ op de markt werden aangetroffen. 
	Onderzoek de potentie van een markt met een grootstedelijke allure.


	•
	•
	•
	Beschouw het portfolio van markten op individueel markt niveau. 
	Verschillende markten worden om meerdere reden bezocht: kom daar maximaal aan tegemoet in de gevoerde 
	branchering. Onderzoek het gebruik van een “Vlekkenplan” en kijk hoe de verblijfsduur vergroot kan worden door 
	van de markt een event te maken.
	(Voor het maken van een indeling van een markt, maak je gebruik van een
	vlekkenplan
	. Het is een relatieschema in de vorm 
	van een tekening. Welke
	groepen van ondernemingen of branches moeten bij elkaar in de buurt zitten? Per groep vul je deze 
	als een vlek in de plattegrond in.)
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Ga periodiek bezoekersaantallen registreren voor economische analyse van een 
	markt. 
	Maak met de ondernemers een onderbouwde analyse v.w.b. aantal vergunninghouders per branche op een markt 
	op basis van te kunnen realiseren omzet. Deze analyse maakt dat er voor de ondernemer de kans voor een goede 
	boterham verdienen aanwezig is. Te veel vergunninghouders in eenzelfde branche op een markt leidt tot 
	verschraling van aanbod, vermindering van mogelijke inkomsten en vergroot de kans op handhaafproblematiek.
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	Herzie de rol van de gemeente tot markten. 
	Anno 2019 is vergunningen verstrekken en handhaving een faalfactor. Dat moet gewoon op orde zijn maar is niet 
	onderscheidend. Voldoende goede ondernemers en veel bezoekers zijn een succesfactor. De Gemeente 
	organiseert de markt nu overwegend vanuit een bestuurlijk en juridisch perspectief. Verder zorgt zij
	voor 
	handhaving van de regels in de marktverordening. Veronderstellende dat Rotterdam het organiseren van een markt 
	als een kerntaak van de gemeente ziet is, het advies een markt niet uitsluitend als een faciliteit voor economische 
	uitwisseling te zien maar haar rol ook breder te beschouwen vanuit het perspectief als een gewenste gebeurtenis in 
	het publieke domein voor het realiseren van diverse maatschappelijke doelstellingen. Deze andere oriëntatie dient 
	tegemoet te komen aan het toekomstbestendig
	maken van markten en haar betekenis voor Rotterdam. 
	Aandachtspunt hierbij is dat de markt ondernemers niet automatisch kijken naar de markt als één geheel, ofwel het 
	grootste warenhuis van de stad. 
	Dat vereist een effectieve vorm van samenwerken met de ondernemers voor een meer bedrijfsmatige aansturing en 
	een commerciële visie, met voortdurende vernieuwing op de markt. Alleen zo blijf je consumenten verrassen en 
	komen ze terug.
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