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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De winkeltijdenverordening Stichtse Vecht vaststellen. 
 
 
Op 1 januari 2013 dient  al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen  te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de regelingen hun 
rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 
 
Onderstaand treft u een voorstel aan om regelgeving op het gebied van winkeltijden te harmoniseren 
waardoor per 1 januari 2013 voor de gehele gemeente Stichtse Vecht een winkeltijdenverordening zal 
gelden. Het coalitieprogramma voorziet in handhaving van bestaande toestand op het gebied van 
koopzondagen, hierdoor blijven de lokale verschillen in stand.    
 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het Plan 
van Aanpak Harmonisatie. 
 
 
 
Bijlagen 
- concept-winkeltijdenverordening Stichtse Vecht.  
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Inleiding 
De Winkeltijdenwet bepaalt onder andere dat winkels op zondag gesloten moeten zijn. Binnen de 
mogelijkheden van de wet kan de gemeenteraad een verordening vaststellen, waardoor de raad c.q. het 
college koopzondagen kan aanwijzen.  
 
Verschillen “oude” verordeningen  
De oude winkeltijdenverordeningen verschillen op diverse punten van elkaar: 
1. Het aantal koopzondagen varieert van 7 tot 12 per jaar. 
2. De verordeningen van de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen kennen wel een 

zondagopening voor levensmiddelenwinkels, die van de voormalige gemeente Maarssen niet. 
3. Maarssen kent geen toeristisch regime, Loenen en Breukelen wel.  
4. Maarssen kent geen ontheffing voor bijzondere omstandigheden (opname hiervan in de verordening 

is ook niet strikt noodzakelijk omdat deze bevoegdheid al rechtstreeks krachtens de wet  het college 
toekomt (attributie). Dit staat in artikel 4 van de Winkeltijdenwet.). 

 
Toeristisch regime 
De voormalige gemeente Breukelen kende een vrijstelling van de zondagsluiting voor het gebied 
Scheendijk. In de voormalige gemeente Loenen is een ontheffing verleend voor het winkeltje op de 
Mijndense sluis. Het gaat hier dus om watersport gerelateerd bedrijven. In de praktijk komt het voor dat 
ook watersportgerelateerde bedrijven in Maarssen op zondag open zijn.  
 
In geharmoniseerde verordening is gekozen voor de ontheffing. Een ontheffing wordt verleend door ons 
college. Bij het verlenen van ontheffingen zullen wij ons beperken tot die bedrijven of gebieden die 
voorheen ook al open waren. Voor de ontheffing gelden de volgende openingstijden: 8.00 uur tot 21.00 
uur.  
 
Ontheffingen worden alleen verleend voor.  
1. winkeltje op de Mijndense sluis  
2. Bedrijven binnen het gebied Scheendijk 
3. Watersportwinkel Boei 26 te Maarssen.  
4. Watersportbedrijf Hoek Oud Zuilen 
 
Geen verruiming koopzondagen  
In het coalitieprogramma is opgenomen dat het aantal koopzondagen niet wordt uitgebreid.  
In het coalitieprogramma is geen onderscheid gemaakt tussen de koopzondagen, waarbij alle winkels de 
gehele dag open mogen zijn gedurende een beperkt aantal dagen per jaar en de opening van 
supermarkten op zondagmiddag.  
 
Wij hebben daarom, gezien het coalitieprogramma, voor een beleidsarme insteek gekozen, waarbij er 
geen uitbreiding van beide mogelijkheden van de zondagsopening plaatsvindt. De bestaande 
mogelijkheden en verschillen blijven in stand. Het is overigens niet ongebruikelijk dat er binnen een 
gemeente verschillen op dit gebied bestaan, de wet biedt daartoe uitdrukkelijk de mogelijkheid.  
 
Communicatie 
Zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden tevens worden de in aanmerking komende 
ondernemersverenigingen geïnformeerd.  
 
Financiën en risico’s 
Er zijn geen juridische of andere risico’s aan te wijzen. Het voorstel heeft geen financiële aspecten en ten 
aanzien van het vaststellen van de verordening staat geen bezwaar- en beroep open. De verordening 
voldoet aan de te stellen juridische eisen.  
 
21 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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