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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Het besluit tot wijziging van artikel 5 en 6 van de Verordening Winkeltijden Stichtse Vecht 2013 vast
te stellen en daarbij te kiezen voor:
Optie A. De openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de gehele
gemeente: of
Optie B. De openingstijden op zon- en feestdagen vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de gehele
gemeente. of
Optie C. De openingstijden op zon-en feestdagen vaststellen op 12.00 tot 20.00 uur voor de gehele
gemeente.
Samenvatting
De koopzondagen zijn al geruime tijd onderwerp van discussie in de gemeente. Ondernemers willen
graag doen waar zij het beste in zijn. Daarbij horen ook ruime mogelijkheden om zelf een keuze te
maken ten aanzien van de gewenste openingstijden. Dit voorstel voorziet in ruimere openingstijden
en een vermindering van de regeldruk. Hierbij zijn drie opties geformuleerd om de keuze aan de
raad te laten. Hierbij heeft de meest ruime optie (B) de voorkeur van ons college.

Bijlagen
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel van de verruiming van de winkeltijden is winkeliers meer mogelijkheden te geven hun
openingstijden, ook op zondag, optimaal af te stemmen op de behoeften van de klant. De
mogelijkheid om te winkelen op zondag is voor veel mensen belangrijk.
In de Winkeltijdenwet staat dat het verboden is een winkel op zondag open te stellen. De
gemeenteraad kan hiervan afwijken. Er moet dan een verordening worden vastgesteld waarin dit is
geregeld. In deze verordening worden dan de mogelijkheden om de winkels op zondag te openen
opgenomen. De gemeente heeft al een verordening winkeltijden, het betreft hier dus een wijziging
van de verordening.
Vanuit van de wens van verruiming van de winkeltijden moet een keuze worden gemaakt op welke
manier deze verruiming vorm krijgt.
Uitgaande van een eenvoudig te hanteren regeling, zijn drie opties met een verschillende sluitingstijd
uitgewerkt. In allegevallen kan de winkelier binnen ruimere mogelijkheden zijn optimale openingstijd
kiezen. Wij leggen drieopties aan u voor, hierbij heeft optie B de voorkeur van ons college:
Optie A
De openingstijden vaststellen op 10.00 tot 18.00 uur voor de gehele gemeente.
• Zal voor de meeste winkeliers voldoende zijn.
• Vermindering van regeldruk, omdat er geen ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd
voor zondagmorgen.
• Spreiding van verkeersbewegingen over de gehele dag.
• Voorkomt dat winkelend publiek naar winkels in omliggende gemeenten gaat.
Optie B
De openingstijden vaststellen op 10.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente.
• Draagt nog meer bij aan vermindering van de regeldruk. In de huidige verordening is nu een
ontheffingsmogelijkheid voor supermarkten opgenomen om op zondag tot 20.00 uur open te
zijn. Deze ontheffingsmogelijkheid kan dan vervallen omdat deze onder de vrijstelling valt.
• Voorkomt dat er over enige tijd weer een discussie over verruiming van de winkeltijden
ontstaat.
• Voorkomt dat winkelend publiek naar winkels in omliggende gemeenten gaat.
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Argumenten
• De winkeliers hebben behoefte aan ruimere openingstijden. Met name rond de feestdagen
en zomermaanden is er sprake van een steeds terugkerende discussie.
• Concurrentie van omliggende plaatsen.
• Winkelen is ook een vorm van vrijetijdsbesteding.
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Optie C
De openingstijden vaststellen op 12.00 tot 20.00 uur voor de gehele gemeente.
• Alle voordelen genoemd bij de opties A en B gelden wellicht in mindere mate ook voor de
optie C.
Relatie met bestaand beleid en regelgeving
De verruiming van de winkeltijden hebben wij opgenomen in het collegewerkprogramma 2018-2022
(zie pag. 17 en voeren we een liberaal beleid t.a.v. winkelopeningstijden collegewerkprogramma).
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•
•
•
•

Dit voorstel draagt bij aan vermindering van de regeldruk.
Winkeliers zijn niet verplicht om mee te doen. De toeloop tot de winkels wordt meer over de
dag verspreid. Dit is ook gunstig voor de verkeersdrukte en parkeergelegenheid.
De huidige openstelling op zondag is altijd probleemloos verlopen.
Met deze wijziging wordt een ingewikkelde regeling vereenvoudigd.

Kanttekeningen
Op basis van reacties op het besluit van tot verlenging van de zondagsopenstelling (kerstmis 2017) is
bekend dat bij een klein deel van de bewoners dit voorstel niet op steun zal kunnen rekenen.
Communicatie
Uit een belronde met voorzitters van winkeliersverenigingen en diverse contacten met ondernemers
en winkeliers is gebleken dat er overwegend positief wordt gereageerd op dit voorstel.
De wijziging van de verordening zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.
Financiën, risico’s en indicatoren
Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden. Op de voorgestelde wijziging van de
verordening staat geen bezwaar en beroep open.

11 december 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
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Gemeentesecretaris
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Besluit tot wijziging van
Verordening winkeltijden
gemeente Stichtse Vecht 2013
Onderwerp
verruiming winkeltijden 2019
Agendanummer
Begrotingswijziging

Registratie nummer
Z/18/147557-VB/18/94138

Datum raadsvergadering
29 januari 2019

Verordening
Wetstechnische informatie
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie

Gemeente Stichtse Vecht

Officiële naam
regeling

Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013

Citeertitel

Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013

Vastgesteld door

Gemeenteraad

Onderwerp

algemeen/milieu/openbare orde en veiligheid/maatschappelijke zorg en
welzijn/bestuur en recht/ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer/financiën
en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling
Betreft een wijziging van een bestaande verordening
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Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
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Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
1.
Winkeltijdenwet
2.
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
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Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerkingtreding

Terugwerkende
kracht t/m

Datum
uitwerkingtreding

n.v.t.

Betreft

Nieuwe
regeling

Datum
ondertekening
Bron
bekendmaking
….. VAR

Kenmerk
voorstel

Tekst van de regeling
Intitulé
Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2018;
gehoord de werksessie van ..…;

besluit:
Verordening winkeltijden gemeente Stichtse Vecht 2013 als volgt te wijzigen:
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Nieuwe tekst
Artikel 5 Zon- en
feestdagenregeling
(koopzondagen)
1.De verboden genoemd
in artikel 2, eerste lid,
aanhef en onder a en b
van de wet, gelden niet op
zondagen of feestdagen
van 10.00 tot 20.00 uur.

2. De vrijstellingen
genoemd in het eerste lid
van dit artikel gelden niet
op de navolgende dagen:
Nieuwjaarsdag, Eerste
Paasdag, Eerste
Pinksterdag en Eerste
Kerstdag.
winkeltijden Stichtse Vecht/VIv5

Oude tekst
Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)
1.
De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid,
aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op:
a.
zondagen of feestdagen voor zover het winkels
betreft in de woonplaatsen Maarssen, Breukelen en
Loenen;
b.
maximaal twaalf, door het college aan te wijzen,
zondagen of feestdagen per kalenderjaar, voor de
overige woonplaatsen van de gemeente Stichtse
Vecht;
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn, na een
daartoe strekkend besluit van het college, de
verboden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef
en onder a en b van de wet van toepassing indien
een meerderheid van de in een bepaalde
woonplaats dan wel winkelgebied gevestigde
winkeliers, met uitzondering van de in lid 3
genoemde branches, nadrukkelijk aan het college
hebben aangegeven geen gebruik te willen maken
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I.
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van de vrijstelling.
3.
Winkels in de volgende branches zijn uitgezonderd
van de in lid 2 bedoelde beperking van de
vrijstelling:
a.
winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk
eet- en drinkwaren plegen te worden
verkocht met uitzondering van sterke drank
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Drank- en Horecawet;
b.
winkels in de Doe-Het-Zelfbranche;
c.
winkels in de branche van groen- en
tuincentra en tuinretail waar de verkoop
van tuinartikelen centraal staat.
4.
De vrijstellingen genoemd in het eerste lid gelden
tussen 12:00 en 17:00 uur.
5.
Het college kan, in afwijking in zoverre van het
vierde lid vrijstelling verlenen tussen 10:00 uur en
12:00 uur.
6.
In afwijking in zoverre van het vierde lid gelden de
vrijstellingen genoemd in het eerste lid van dit
artikel tussen 10:00 uur en 17:00 uur op de
navolgende dagen: Tweede Paasdag,
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en tweede
Kerstdag.
7.
De vrijstellingen genoemd in het eerste lid van dit
artikel gelden niet op de navolgende dagen:
Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste
Pinksterdag en Eerste Kerstdag.
8.
Het college kan in afwijking in zoverre van het
eerste lid onder b andere woonplaatsen aanwijzen,
waarop de vrijstelling genoemd in het eerste lid
onder a van toepassing is.
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Artikel 6 vervalt.
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Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op
de avonden van zon- en feestdagen
1.
Het college kan in de woonplaatsen Maarssen,
Breukelen en Loenen op aanvraag ontheffing
verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en
onder a en b van de wet genoemde verboden aan
winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en
drinkwaren plegen te worden verkocht met
uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel
1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.
2.
Aan de ontheffing worden in elk geval de volgende
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voorschriften verbonden:
a.
de winkel dient op de zondagen en de feestdagen
vóór 16:00 uur gesloten te zijn;
b.
de winkel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten.
3.
De ontheffing kan worden geweigerd indien de
woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de
openbare orde in de omgeving van de winkel op
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door
de openstelling.
4.
Het college kan in afwijking in zoverre van het
eerste lid onder b andere woonplaatsen aanwijzen,
waarop de vrijstelling genoemd in het eerste lid
onder a van toepassing is.

II.

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Stichtse Vecht,

2019

Griffier

Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend

