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1. Advies
1. vaststellen van de Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente
Overbetuwe 2013 (eerste wijziging), inhoudende ruimere openingstijden van 08.00 tot
20.00 uur voor winkels en voor andere vormen van detailhandel op zon- en feestdagen.
2. Inleiding
De Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 bepaalt dat:
- alle winkels op zon- en feestdagen open mogen zijn van 12.00 tot 20.00 uur
- andere vormen van detailhandel dan winkels, zoals straatverkoop, toegestaan zijn
van 12.00 tot 20.00 uur;
- tuincentra in deze gemeente en winkels op bedrijventerreinen op zon- en feestdagen
open mogen zijn van 10.00 tot 20.00 uur;
- dit niet geldt voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.
Aan diverse supermarkten is vorig jaar ontheffing verleend om in december 2017 de
winkel op zondagen al om 10.00 uur open te kunnen stellen in plaats van om 12.00 uur.
Nu blijkt dat diverse ondernemers er behoefte aan hebben om hun winkel op alle zondagen (en feestdagen) eerder dan 12.00 uur open te kunnen stellen om te kunnen voldoen
aan de wensen van hun klanten.
Daarnaast sluit een vroegere openingstijd bovendien meer aan bij regionale ontwikkelingen. Omliggende gemeenten (Lingewaard, Arnhem en Nijmegen) bieden al
mogelijkheden voor winkeliers voor openstelling vóór 12.00 uur op zon- en feestdagen.
3. Doel en beoogd effect
Het vaststellen van ruimere winkeltijden en ruimere tijden voor andere vormen van detailhandel door een wijziging van de Winkeltijdenverordening. Hiermee wordt recht gedaan aan de behoefte van ondernemers en hun klanten en wordt aangesloten bij regionale ontwikkelingen.
4. Argumenten
1.1 Met ruimere winkeltijden op zon- en feestdagen wordt invulling aan een behoefte van
ondernemers en hun klanten.
Uit contacten met ondernemers is gebleken dat inwoners van Overbetuwe behoefte
hebben om op zondagmorgen inkopen te doen, met name in supermarkten, maar ook bij
bijvoorbeeld Action. De ondernemers willen voorzien in deze behoefte en hun winkels
eerder dan 12.00 uur open kunnen stellen.
Om in deze behoefte te voorzien stellen wij voor om de winkeltijden te verruimen in de
Winkeltijdenverordening 2013 en te bepalen dat winkels op zon- en feestdagen vanaf
08.00 uur tot 20.00 uur open mogen zijn. De ondernemers zijn vrij in hun keuze op welk
tijdstip ze hun winkel open willen stellen.
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In de geldende Winkeltijdenverordening 2013 is door de raad gekozen voor openstelling
op zon- en feestdagen van winkels in de kernen vanaf 12.00 uur, omdat de raad
openstelling tussen 10.00 en 12.00 uur niet gewenst vond vanwege kerkdiensten op
zondagochtend. Echter, het kerkbezoek en het aantal kerkdiensten lopen terug en niet
alle winkels willen open gaan op zondagochtend, maar vooral de supermarkten, die op
zondagochtenden dan ook het meeste publiek trekken. De supermarkten in Overbetuwe
liggen niet in de directe nabijheid van kerken, zodat geen sprake zal zijn van overlast.
Gelet hierop wordt voorgesteld de mogelijkheid op te nemen voor een vroegere
openstelling op zon- en feestdagen voor alle winkels, dus ook voor winkels in de kernen.
1.2 Met ruimere winkeltijden op zon- en feestdagen wordt aangesloten op regionale
ontwikkelingen. Dit heeft een gunstig effect op de lokale economie.
Door vervroegde openstelling mogelijk te maken komt extra omzet ten goede aan de
lokale economie en wordt voorkomen dat inwoners in omliggende gemeenten gaan
winkelen ofwel wordt ‘winkeltoerisme’ voorkomen.
De winkeltijden in de omliggende gemeenten zijn als volgt:
In de gemeente Lingewaard mogen de winkels op zon- en feestdagen open van 10.00 tot
20.00 uur.
In de gemeente Arnhem zijn de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen gelijkgesteld met de reguliere openingstijden op werkdagen. Dit houdt in dat:
- alle winkels op zon- en feestdagen tussen 06.00 en 22.00 uur open mogen zijn;
- er geen onderscheid wordt gemaakt tussen het type winkels.
In de gemeente Nijmegen mogen op zon- en feestdagen:
- de winkels open zijn van 12.00 tot 18.00 uur;
- de supermarkten van 12.00 tot 22.00 uur;
- brood- en banketwinkels van 08.00 tot 18.00 uur.
1.3 In aansluiting op ruimere openingstijden voor winkels is het wenselijk ook ruimere
tijden voor andere vormen van detailhandel dan winkels op te nemen op zon- en
feestdagen.
Voorgesteld wordt om in aansluiting op de ruimere winkeltijden deze andere vormen van
detailhandel ook toe te staan op zon- en feestdagen van 08.00 tot 20.00 uur.
5. Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
6. Financiën
N.v.t.
7. Vervolg
Planning
Na vaststelling door de raad wordt de wijziging van de Winkeltijdenverordening bekend
gemaakt op de landelijke voorziening www.officielebekendmakingen.nl en in de Betuwe.
De wijziging treedt in werking een dag na datum van bekendmaking.
Communicatie
De ondernemersverenigingen en supermarkten worden over de wijziging geïnformeerd
door de accountmanager bedrijven.
Zie verder onder Planning.
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Evaluatie
Na drie jaar wordt toepassing van de verordening geëvalueerd.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
drs. C.W.W. van den Berg

drs. A.S.F. van Asseldonk

8. Relevante stukken
1. Raadsadvies -18rv000054
2. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 (eerste
wijziging) -18rb000063
Portefeuillehouder: Burgemeester
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.J.G.P. van Gent - Janssen, tel.: 14
0481, email: info@overbetuwe.nl.
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