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ter bespreking in werksessie 18 september 2012. 
 

Amendement op Raadsvoorstel 
 

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE STICHTSE 
VECHT 2013. 
 
De gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 25 september 2012, 
 
Toelichting Amendement op schrappen artikel 6 - Openstelling van levensmiddelenwinkels op de 
avonden van zon- en feestdagen. 
 
Duurzaam Stichtse Vecht constateert dat bij de verlening van de ontheffing zoals genoemd in dit artikel, 
samen met de tekst zoals genoemd in artikel 10, er binnen de gemeente rechtsongelijkheid is ontstaan. 
De huidige ontheffing in Breukelen is voor onbepaalde tijd afgegeven, in Maarssen bestaat geen 
mogelijkheid tot ontheffing. Ook bleek bij 3 bezoeken aan supermarkten dat het geluid van de 
consumenten onvoldoende is gehoord door de lokale politiek. Duurzaam Stichtse Vecht is van mening 
dat het schrappen van artikel 6 - en dus het wettelijke verbod tot zondagsopenstelling van 
levensmiddelenwinkels handhaven - de volgende voordelen biedt: 
 

• rechtsongelijkheid wordt opgeheven, 

• kleine ondernemers wordt bescherming geboden, 

• wens van meerderheid inwoners voor een dagje rust per week wordt gerespecteerd, 

• automatisme van altijd alles kunnen kopen wordt doorbroken, 

• als vervanging van consumeren bij supermarkten wordt tegemoet gekomen aan de wens om 
meer te genieten van de cultuur,- sport- en veelsoortige recreatiemogelijkheden in en buiten de 
gemeente, 

• het benadrukt het gewenste strategische onderscheid tussen ons landelijk gebied en de 
stedelijke omgeving om ons heen, 

 
De huidige ontheffingen, verleend aan Albert Heijn in Breukelen en C1000 in Loenen aan de Vecht, 
kunnen eindigen op 31 december 2013. 
 
Voorgestelde wijziging op punt 6, Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en 
feestdagen: 
 
Schrappen: artikel 6. 
 
Toevoegen: 
10 a. Verleende ontheffingen worden geacht voor een jaar na vaststelling verordening te zijn verleend. 
b. Het jaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
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