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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Wijziging Verordening winkeltijden
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De Wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013
vast te stellen.

Aanleiding
In de Winkeltijdenwet staat wanneer winkels geopend mogen zijn. In een gemeentelijke
verordening kan uw raad ruimere openingstijden vaststellen. Sinds 2013 mogen in
Druten alle winkels op zon- en feestdagen geopend zijn van 12.00 uur tot 19.00 uur. Er
zijn enkele ontheffingen verleend aan winkels om eerder open te gaan of later te sluiten.
De Winkeltijdenwet bepaalt ook wanneer standplaatsen ‘geopend’ mogen zijn, oftewel
wanneer een standplaatshouder mag verkopen. De algehele vrijstelling voor zon- en
feestdagen geldt op dit moment niet voor standplaatsen.
De gemeenteraad van Wijchen krijgt een vergelijkbaar voorstel voorgelegd.
In de bijlagen vindt u de Wijzigingsverordening. De huidige verordening kunt u vinden
op:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Druten/CVDR30471
8/CVDR304718_1.html
Eerdere besluiten
Datum
26-092013

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
Vaststellen Verordening winkeltijden gemeente Druten 2013

Gewenst resultaat
Ruime openingstijden voor winkels en standplaatsen op zon- en feestdagen.
Argumenten
1.1 Ruimere openingstijden voor winkels op zon- en feestdagen past bij ruimte om te
ondernemen.
In het collegeprogramma 2018-2022 staat dat Druten ruimte biedt om te ondernemen.
We geven winkeliers de ruimte om zoveel mogelijk zelf de openingstijden te bepalen.
Daarom stellen we voor de openingstijden gelijk te trekken met die op werkdagen; van
06.00 uur tot 22.00 uur. Dit staat in het nieuwe lid 1 van artikel 2. Hier wordt verwezen
naar het verbod in de Winkeltijdenwet om geopend te zijn op zon- en feestdagen.
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1.2 De mogelijkheid voor verkoop op standplaatsen op zon- en feestdagen past bij de
ruime openingstijden voor winkels.
Voor winkels gelden ruime openingstijden op zon- en feestdagen, namelijk van 06.00 uur
tot 22.00 uur. Het is vreemd om standplaatsen helemaal te verbieden op zondag
geopend te zijn. De afgelopen jaren hebben enkele (potentiële) standplaatshouders
geïnformeerd naar de mogelijkheden op zondag. Vaak nabij winkels die ook geopend
zijn. We zien geen reden om de standplaatsen niet ook op zondag mogelijk te maken.
De ‘openingstijden’ voor standplaatsen zijn van 13.00 uur tot 21.00 uur. Dit staat in het
nieuwe lid 2 van artikel 2. Hier wordt verwezen naar bepalingen in de Winkeltijdenwet die
regelen dat het verboden is op zondag een standplaats geopend te hebben.
In het Standplaatsenbeleid nemen we ook op dat standplaatsen op zondag mogelijk zijn,
inclusief de tijden. Het college gaat binnenkort het nieuwe Standplaatsenbeleid
vaststellen.
Tegenargumenten en risico’s
1.1 Standplaatsen op zon- en feestdagen kunnen mogelijk overlast veroorzaken.
Maar dit geldt ook voor winkels, en die mogen ook gewoon geopend zijn.
Voor het innemen van een standplaats is een vergunning nodig op grond van de
Algemene plaatselijke verordening. Dit mag alleen op locaties die zijn aangewezen in het
Standplaatsenbeleid. Bij het aanwijzen van de locaties houden we rekening met
verkeersveiligheid en mogelijke overlast voor omwonenden en andere ondernemers.
Het college kan handhavend optreden in geval van overlast en in het uiterste geval de
standplaatsvergunning intrekken.
Financiële gevolgen
De financiële gevolgen zijn marginaal.
Communicatie
- De gewijzigde verordening wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.
- We informeren winkeliers en (mogelijke) standplaatshouders over de wijzigingen.
Uitvoering of Vervolgstappen
- In het verleden hebben we een aantal ontheffingen verleend voor ruimere
openingstijden op zon- en feestdagen. Deze ontheffingen zijn niet meer nodig.
Indien nodig trekken we deze ontheffingen in.
- Het college stelt het Standplaatsenbeleid vast. Op basis daarvan kunnen we
standplaatsvergunningen verlenen, ook voor zon- en feestdagen.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Voorstel
Advies
Financieel adviseur is akkoord.
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