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Collegebesluit 
 
Het college van Heerde; 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 2 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012; 
 
besluit: 
 
tot het vaststellen het “Branchebesluit gemeente Heerde 2012” en het daarbij behorende 
“Branchepatroon 2012”. 

Heerde, 1 februari 2012, 
 
Het college voornoemd, 
 
secretaris,   burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Branchepatroon 2012 
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Branchebesluit gemeente Heerde 2012 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Heerde 2012 gegeven begripsomschrijvingen zijn 
tevens van toepassing op dit branchebesluit.  
 
Artikel 2 Branchering  
1. Op de markt mag uitsluitend een soort of assortiment van waren of goederen worden verhandeld 
uit de hoofdbranches en bijbehorende branches die zijn aangewezen in het branchepatroon van de 
markt, zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit.  
2. Op de markt en per branche krijgen niet meer standplaatshouders vergunning dan het in het 
branchepatroon van de betreffende markt voor die branche vastgestelde maximum.  
3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 mag een marktvergunninghouder slechts in één 
branche actief zijn. Deze branche wordt vermeld op de vergunning van de betreffende 
marktvergunninghouder. Vermenging van branches is niet toegestaan.  
4. Bij opvolging/overname dient de opvolger in dezelfde branche actief te zijn als waarin de 
voorganger actief was.  
 
Artikel 3 Brancheoverschrijdende waren of goederen  
1. Indien (een soort of assortiment van) waren of goederen (kan) kunnen worden ondergebracht bij 
meer dan één van de in het branchepatroon vermelde branches, dan is uitsluitend de meest 
specifieke branche van toepassing.  
2. Indien het kernassortiment tot één bepaalde branche behoort, doch één van de waren of 
goederen van het kernassortiment, althans een klein aantal daarvan, daarnaast ook bij een andere 
branche kan worden ondergebracht, dan worden die waren of goederen geacht tot dezelfde branche 
te behoren als de waren of goederen in het kernassortiment.  
3. Het is toegestaan om een bijproduct te verkopen, mits het aaneengesloten verkoopgedeelte niet 
groter is dan 15 % van het in de standplaatsvergunning aangegeven aantal strekkende meters van 
de standplaats. Dit bijproduct dient in relatie te staan met het kernassortiment en (sub) branche 
waarvoor een vergunning is afgegeven.  
 
Artikel 4 Branchewijziging  
Indien een vaste standplaatshouder een assortimentswijziging c.q. branchewijziging wenst dient hij 
dit schriftelijk aan te vragen.  
 
Artikel 5 Herijking branchepatroon  
Geregeld zal het branchepatroon getoetst worden op basis van inpasbaarheid en wenselijkheid en 
zonodig opnieuw vastgesteld worden.  
 
Artikel 6 Inwerkingtreding en overgangsbepaling  
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop bekendmaking heeft 
plaatsgevonden.  
2. De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor vergunninghouders van vaste 
standplaatsen wiens vergunning voor de inwerkingtreding van dit besluit producten c.q. branches 
vermeldt die ingevolge dit besluit en het bijbehorende branchepatroon branchevermenging 
opleveren. Een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima zal door 
natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.  
 
Artikel 7 Citeertitel  
Dit besluit kan worden aangehaald als: “Branchebesluit gemeente Heerde 2012”.  
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Branchepatroon behorende bij het Branchebesluit gemeente Heerde 2012 
Branche Inhoud Ingevuld  
1. Textiel  
1.1 Bovenkleding   
1.2 Onder-, been en nachtkleding   
1.3 Dekbedden, overtrekken, lakens en kussen(slopen)  
1.4 Wol- en breigaren  
1.5 Stoffen  
1.6 Overige textiel  
2.  Voeding en levensmiddelen   
2.1 Aardappelen, groente, fruit  
2.2 Brood, koek, banket   
2.3 Poelierswaren  
2.4 Zuivelproducten (Kaas e.d.)   
2.5 Vlees en vleeswaren  
2.6 Noten en Zuidvruchten   
2.7 Vis en visproducten   
2.8 Geringe etenswaren, snacks, broodjes en loempia`s   
2.9 Oosterse en mediterrane producten   
2.10 Ijs  
2.11 Snoepgoed   
2.12 Kruiden, specerijen, thee- en koffiesoorten   
2.13 Diepvriesvoeding   
2.14 Overige voeding   
3 Schoeisel, lederwaren  
3.1 Schoeisel   
3.2 Lederwaren    
4 Horloges en sieraden   
4.1 Horloges, sieraden, juwelen en bijouterieën   
5 Bezigheidsartikelen (hobbyzaken)   
5.1 Speelgoed  
5.2 Kantoor, boeken, kaarten en verzamelwaar   
5.3 Geluid- en beelddragers   
5.4 Telefoon en accessoires  
5.5 Kleinvak- en (overige) hobbyartikelen   
6 Doe het zelfzaken    
6.1 Gereedschap, ijzerwaren, reisartikelen en Campingartikelen  
6.2 Motor- en rijwielartikelen   
6.3 Overige doe-het-zelf-artikelen   
7 Huishoudelijke- en geschenkartikelen   
7.1 Huishoudelijke en geschenkartikelen   
8 Tuinzaken  
8.1 Bloemen, Planten en aanverwante artikelen  
9 Overige artikelen   
9.1 Diervoeding en benodigdheden voor dieren   
9.2 Sportartikelen   
9.3 Reform homeopathie en biologische artikelen   
9.4 Tweedehands, selfmade en vintage-goederen   
9.5 Overige artikelen   
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