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VERZONDEN 2 2 OKI 2018
Beste mevrouw/heer,
Uw brief van augustus 2018 hebben wij ingeboekt op 3 september 2018. U vraagt hierin aandacht
voor de zondagsrust en zondagsheiliging. Specifiek vraagt u ons geen medewerking te verlenen aan
verruiming van de openingstijden van winkels op zondag en vraagt u om een nadrukkelijke afweging
in het kader van de Zondagswet bij evenementen. De raad heeft in zijn vergadering van 2 oktober jl.
uw brief voor kennisgeving aangenomen en in handen gesteld van het college voor afdoening. In
deze brief leest u daarom onze reactie.
Het verlenen van een vrijstelling/ontheffing om de openingstijden voor winkels op zondag te
verruimen is een collegebevoegdheid. In ons collegeprogramma hebben wij opgenomen dat wij een
liberaal beleid voeren daar waar het gaat om verruiming van de openingstijden van winkels op
zondag.
Voor wat betreft de Zondagswet is de burgemeester bevoegd gezag. Als een evenement op zondag
plaatsvindt wordt de ontheffing op grond van de Zondagswet niet automatisch verleend. Er is altijd
sprake van een zorgvuldige afweging waarbij we zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van de
Zondagswet.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan neemt u contact op met de behandelend
ambtenaar vermeld in het briefhoofd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
namens hen,

omas.d®'Stfret
«afrimanager Omgevingskwaliteit
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