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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
131139 

Raadsvoorstel: 
131267 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Winkeltijdenwet 
 
Geadviseerde beslissing: 
Bij wijze van proef vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen voor de branche tuincentra 
voor de periode 1 augustus  2013 t/m 31 december 2013 om iedere zondag van 12.00 uur tot 17.00 
uur open te mogen zijn.  
       
 
Inleiding 
De Winkeltijdenwet (WTW) is gewijzigd. 
Met deze wijziging kunnen gemeentebesturen voortaan geheel naar eigen inzicht de avond- en 
nachtopenstelling en de zondagsopenstelling van winkels regelen. 
Er hoeft niet één regime voor de hele gemeente te gelden. Er kan onderscheid worden gemaakt 
tussen wijken, kernen, soorten winkels en dergelijke. Die keuzen kunnen per gemeente worden 
gemaakt. Om ongewenste concurrentie-effecten tegen te gaan kan die keuze ook in regionaal 
verband worden afgestemd.  
 
Maatschappelijke consultatie 
Alvorens een voorstel aan de raad voor te leggen over de eventuele gebruikmaking van de verruimde 
wettelijke mogelijkheden hebben wij behoefte aan een maatschappelijke consultatie. 
Van diverse winkeliers ontvangen wij verzoeken gebruik te mogen maken van de verruimde wettelijke 
mogelijkheden. 
Wij gaan graag met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek hoe zij tegen 
avond-, nacht- en zondagsopenstelling aankijken en welke behoeften aanwezig zijn. 
Ter informatie treft u in de bijlage een aantal voorbeelden van mogelijke varianten aan. Wij willen in 
september en oktober 2013  deze consultatieronde houden. De resultaten hiervan willen wij betrekken 
bij een op te stellen voorstel aan uw raad, dat u in november 2013 tegemoet kunt zien. 
 
Proef met vrijstelling voor de branche tuincentra 
Naast deze consultatieronde stellen wij u voor in de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 
een proef te verrichten met een vrijstelling voor de branche tuincentra om iedere zondag van 12.00 
uur tot 17.00 uur open te mogen zijn. De ervaringen en leerpunten van deze proef kunnen wij in ons 
voorstel van november 2013 betrekken. 
Op deze manier zijn wij in staat tot een onderbouwd voorstel te komen waarbij de maatschappelijke 
opvattingen en effecten zijn meegewogen. 
  
Wat doen andere gemeenten?  
Wij hebben navraag gedaan bij onze samenwerkingspartners Ridderkerk en Barendrecht hoe zij 
aankijken tegen de nieuwe mogelijkheden van de Winkeltijdenwet.  
Momenteel zijn er geen koopzondagen in gemeente Ridderkerk. Naar verwachting komt op korte 
termijn hierin geen verandering.  
In Barendrecht zijn voor dit jaar 8 koopzondagen aangewezen voor de bedrijventerreinen Reijerwaard 
en Cornelisland. Daarnaast zijn er 4 feestdagen voor de gehele gemeente aangewezen om de winkels 
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open te stellen. Er is nog geen bestuurlijk standpunt beschikbaar of de nieuwe Winkeltijdenwet hierin 
verandering gaat brengen. 
Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving zijn in 75 van de 406 gemeenten de winkels op alle zondagen 
open. In 196 gemeenten mogen winkels op enkele zondagen open zijn. 
 
Bestaande verordening winkeltijden Albrandswaard 
In de 'Verordening winkeltijden Albrandswaard' van 1996 is destijds door u vastgesteld dat het college  
voor maximaal 8 zon- en feestdagen per kalenderjaar ontheffing kan verlenen. Ook kan er door het 
college koopzondagen worden aangewezen. In 2012 zijn 2 koopzondagen aangewezen. Ook is 
conform de verordening jaarlijks aan Intratuin een ontheffing verleend om op 8 zon- en feestdagen 
open te mogen zijn. 
 
Beoogd effect 
Te komen tot een onderbouwd voorstel aan uw raad in november 2013 over het al dan niet 
gebruikmaken van de verruimde mogelijkheden van de winkeltijdenwet in onze gemeente, waarin het 
maatschappelijk draagvlak is meegewogen.  

 
ARGUMENTEN 
1.1 Met het mogelijk maken van een proefopenstelling voor tuincentra op zondagen wordt in zekere 

mate ervaring opgedaan met openstelling op iedere zondag 
Dit is een voorbereiding naar een verantwoord voorstel. Met een proefopenstelling wordt er al op korte 
termijn ervaring opgedaan met de openstelling op iedere zondag. Zowel de ondernemer, de inwoner 
en de gemeente kunnen ervaring opdoen met de mogelijkheden en effecten. Daarnaast komt dit 
experiment tegemoet aan de behoefte van tuincentra om te ervaren of deze verruimde openstelling 
bijdraagt aan verbetering van de thans niet al te florissante bedrijfseconomische positie van deze 
branche. 
1.2 Met de wetswijziging hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen om lokaal de 

belangenafweging te maken voor openstelling van winkels op zondag 
Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet mogen gemeenten zelf de belangenafweging maken 
voor zondagsopenstelling van winkels. De wetgever gaat er daarbij van uit dat het lokaal bestuur de 
lokale situatie het beste kent en daarom in staat is dit zorgvuldig te doen. Middels het raadplegen van 
de winkeliers/ondernemers/inwoners en maatschappelijke instanties over de wettelijke mogelijkheden 
van de winkeltijdenwet in september en oktober wordt een beeld verkregen van de maatschappelijke 
opinie hierover.  

 
 
KANTTEKENINGEN 
Bij het wel of niet verruimen van de openingstijden kan er rekening gehouden worden met 
onderstaande belangen:  

1. Werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente; 
2. De zondagsrust; 
3. De leefbaarheid, de veiligheid en de  openbare orde en in de gemeente. 

 
 
FINANCIËN 
n.v.t. 
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COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Publicatie van het besluit in plaatselijke huis-aan-huisblad. Ook wordt bekendgemaakt dat de  
winkeliers/ondernemers/inwoners en maatschappelijke instanties t.z.t. geconsulteerd worden over de 
wettelijke mogelijkheden van de winkeltijdenwet. 
 
UITVOERING 
Na uw besluit zullen wij de maatschappelijke consultatie vorm geven. Dit kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld, via een enquête, met forumavonden e.d. 
Ook zullen wij in overleg met de desbetreffende ondernemers van de tuincentra overleggen op welke 
wijze de gegevens van de proef kunnen worden verzameld en geëvalueerd. 

 
BIJLAGEN 

  131188: Varianten winkeltijdenwet  
 

 
Poortugaal, 2 juli 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 

   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


