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Vergadering van de gemeenteraad van  8 juli 2015 

Portefeuillehouder :  A.F. van Eersel 

Behandelend ambtenaar : Lilian Creemers-Schaeken  Nummer raadsvoorstel: RAD-001094 

Doorkiesnummer : (0495) 57 56 30 Agendapunt: - 
Creemers, Lilian VTH S1  
RAD: RAD150708 woensdag 8 juli 2015 BW: BW150428 

 
ONDERWERP 

 
Winkelopenstelling op zondag 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
Kennisnemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende mogelijkheid 
tot winkelopenstelling op zondag; 
Besluiten de aangepaste "Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015" vast te stellen. 
 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
Met BW-006083 d.d. 3 juni 2013 en RAD-000845 d.d. 26 juni 2013 heeft het college en de raad 
ingestemd met het aanpassen van de op dat moment geldende Winkeltijdenverordening. Hiermee 
is openstelling van winkels op zondag mogelijk gemaakt nadat de op dat moment aangekondigde 
wetswijziging van de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 in werking is getreden. 
Met BW-007572 d.d. 9 september 2014 is de evaluatie en de voorbereiding gestart van de 
aanpassing van de Winkeltijdenverordening conform model-verordening VNG. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De Winkeltijdenwet is gewijzigd, de nieuwe wet is met ingang van 1 juli 2013 van kracht. De 
grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat alleen 
gemeenten met een bepaalde mate en vorm van toerisme een algehele vrijstelling mochten geven 
voor de zondagopenstelling voor detailhandel. Deze bevoegdheid is nu zonder deze voorwaarde 
gelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat de raad bij verordening de zondagopenstelling kan 
regelen. 
 
In juni 2013 heeft de gemeenteraad er mee ingestemd, de dan geldende Winkeltijdenverordening 
zodanig aan te passen dat openstelling op zon- en feestdagen tussen 08.00 en 22.00 is toegestaan 
op het moment dat de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 definitief deze mogelijkheid biedt. De 
actualisatie van de Winkeltijdenverordening heeft destijds niet plaatsgevonden omdat de 
wetswijziging van de Winkeltijdenwet nog niet was doorgevoerd.  
 
De raad heeft destijds gelijktijdig besloten vanaf 1 juli 2013 gedurende 1 jaar ervaringen met de 
verruimde ‘zondagopenstelling’ op te doen en deze ervaring gelijktijdig met het actualiseren 
Winkeltijdenverordening mee te nemen. Hiermee kan bepaald worden of de verruiming voorziet in 
de behoefte van de detailhandel en of gewenste effecten voor betrokken partijen zijn bereikt. Bij 
het opstellen van een Winkeltijdenverordening heeft het de voorkeur gebruik te maken van het 
landelijke model van de Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 
Het beoogde effect van de extra zondagopenstelling is ruimte te geven aan ondernemers om zo 
maximaal te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in consumentenbehoeften. Ook is het een doel 
de zondagopenstelling te reguleren met zo min mogelijk regeldruk en administratieve lasten voor 
ondernemer en overheid. 
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Aandachtspunten die hierbij in het debat naar voren zijn gekomen: 
 Afweging van verschillende belangen; 
 Mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van burgers en consumenten; 
 Vergroten koopkrachtbinding  
 Behoud van werkgelegenheid; 
 Eerlijke kansen voor alle ondernemers; 
 Minimale overlast. 
 Minder regeldruk en administratieve lasten; 
   
De periode van één jaar is voorbij en een evaluatie is gehouden.  
Om een goed beeld te krijgen van de geformuleerde aandachtspunten is er gebruik gemaakt van 
een evaluatieformulier. Hierop kon men bevindingen, ervaringen, aandachtspunten en suggesties 
aangeven. 
 
Afweging van verschillende belangen: 
Om een goed beeld te krijgen en verschillende belangen goed af te kunnen wegen zijn meerdere 
belangengroepen benaderd om mee te doen aan deze evaluatie. Zo zijn ondernemers en overige 
belangengroepen uitgenodigd hun bevindingen, ervaringen en suggesties kenbaar te maken. 
Voormalige ontheffing houders, belangenorganisaties zijn schriftelijk benaderd. Bezoekers, 
bewoners en andere geïnteresseerden zijn benaderd met behulp van een persbericht. In één geval 
heeft aanvullend een persoonlijk gesprek plaatsgevonden met de respondenten. De ontvangen 
reacties zijn verwerkt in een overzicht ingekomen evaluatiepunten (als bijlage bijgevoegd). 
 
Alle ingekomen reacties zijn verwerkt in het volgende schema: 
 
Ontvangen reacties  Ja Nee 
    
Voormalige ontheffing houders    
    
Voormalige aanvragers koopzondagen Schriftelijk15 bedrijven 

uitgenodigd 
8 7 

    
Belangen organisaties    
    
Midden en Klein Bedrijf (MKB) Weerterland Schriftelijk uitgenodigd X  
Centrum Weert Promotion (CWP) Schriftelijk uitgenodigd  X 
Centrummanagement Weert (CMW) 
 

Schriftelijk uitgenodigd X  

Ondernemers Vereniging Stramproy (OVS) 
 

Schriftelijk uitgenodigd  X 

Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Weert 
 

Schriftelijk uitgenodigd X  

Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) Schriftelijk uitgenodigd X  
    
Persbericht / Overige    
    
Stichting Dorpsraad Stramproy  X  
Bewoners Horsterweg Stramproy  X  
Nederlandse Vereniging ter Bevordering 
van de Zondagsrust en de 
Zondagsheiliging 

 X  

 
 
 
 
Resultaten: 
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Mogelijkheden om in te spelen op de behoefte van consumenten: 
De evaluatie laat zien dat de extra zondagopenstelling voorziet in de behoefte van consumenten. 
Met name bij de supermarkten en doe-het-zelf zaken is dit het geval. Kleine zelfstandigen zien dit 
ook maar hebben meer moeite elke zondag open te stellen vanwege de extra personeelskosten en 
beschikbare tijd. 
 
Vergroten koopkrachtbinding / behoud van werkgelegenheid: 
Er wordt naar eigen inzicht binnen marktsegmenten gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 
geboden worden. 
Er is wel een verschil tussen grote ondernemingen en kleine zelfstandige winkeliers zichtbaar. 
Met name de inzet van extra personeel en de daaraan verbonden kosten spelen hierbij een rol. 
Grote ondernemingen zijn positiever en maken meer gebruik van de mogelijkheid dan zelfstandige 
winkeliers. Wanneer het branche gelijke producten betreft zijn de meningen het meest 
tegengesteld, wellicht is dit te verklaren vanwege de ervaren concurrentie. 
 
Eerlijke kansen voor alle ondernemers: 
Andere gemeenten hebben de zondagopenstelling ook georganiseerd. Als consumenten in Weert 
niet terecht kunnen zullen ze op zondag naar een andere plaats rijden (bv. Roermond). Dit is 
nadelig voor ondernemers uit Weert. 
 
Minimale overlast: 
De extra openstelling heeft niet tot onaanvaardbare overlast  of ongewenste situaties geleid. 
Specifiek in de binnenstad vraagt de combinatie (zondag-)winkelopenstelling en evenementen 
extra aandacht en begeleiding van en door de overheid ten aanzien van activiteiten, locaties, 
publieks- en verkeersstromen. 
Handhaving op de toegestane laad- en lostijden blijft een permanent aandachtspunt en moet 
structureel binnen de beschikbare handhavingscapaciteit ingebed worden.  
 
Minder regeldruk en administratieve lasten: 
Er is duidelijk zelfregulatie zichtbaar. De (kleine) zelfstandige winkeliers hebben zich verenigd en in 
onderling overleg bepaald wanneer zij gezamenlijk zondagopenstellingen organiseren (gemiddeld 
één keer per maand).  
Grote ondernemingen, met name supermarkten en doe-het-zelf markten, zijn in de regel elke 
zondag open.  
Openstelling hoeft niet meer aangevraagd te worden. De daarbij behorende procedures en 
beslistermijnen hebben geen invloed meer. Zo kunnen personeel en andere acties snel en kort dag 
geregeld worden. Kosten verbonden aan ontheffingen zijn vervallen. In geval van een nachtwinkel 
blijft de ontheffing van kracht. 

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
Samengevat kan gesteld worden dat ondernemers en bewoners de extra mogelijkheid van de 
zondagopenstelling in de huidige vorm als zeer positief ervaren. De verruiming voorziet hiermee in 
een behoefte van zowel winkelier als consument die past in de huidige maatschappij. Voorgesteld 
wordt dan ook de verruiming te continueren en de raad voor te stellen de Winkeltijdenverordening 
te actualiseren conform model-verordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en hierbij 
de zondagopenstelling te continueren conform besluit van 28 juni 2013.  
 

FINANCIËLE GEVOLGEN 
 
Nvt. 
 

COMMUNICATIE 
 
Wijziging van de Winkeltijdenverordening wordt op de gebruikelijke manier bekendgemaakt. 
 

EVALUATIE 
 
Nvt. 
 



 

Pagina 4 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
> 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-001094 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van  28 april 2015; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Vaststellen "Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015". 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  8 juli 2015. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


