De raad der gemeente Zwolle;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
Gelet op de Winkeltijdenwet;
Besluit:
Vast te stellen de volgende wijziging van de Winkeltijdenverordening Zwolle 2016:

Artikel A Wijziging Winkeltijdenverordening
Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen), wordt als volgt gewijzigd:
Lid 1: De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet
op ten hoogste 15, door het college aan te wijzen zondagen of feestdagen per kalenderjaar.
De leden 2 en 3 blijven ongewijzigd.
Artikel 6 Procedure vaststelling koopzondagen, wordt als volgt gewijzigd:
Lid 1: Belanghebbenden worden verzocht uiterlijk voor 1 november schriftelijk voorstellen voor
koopzondagen in het daarop volgende jaar te doen. Belanghebbenden zijn:
a. Plaatselijke winkeliers- en ondernemersverenigingen
b. Individuele ondernemingen
Lid 2: Het college stelt, mede op basis van de ingekomen voorkeursdata, uiteindelijk de
koopzondagen vast.
Lid 3: Publicatie van het besluit vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats,
Lid 4: Indien niet voor het volledig aantal dagen per branche of gebied vrijstelling wordt verleend door
het college zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, behoudt het college de mogelijkheid om op aanvraag of
ambtshalve daartoe gedurende het kalenderjaar vrijstelling te verlenen.
De leden 5 en 6 vervallen.
Artikel 7 Openstelling van levensmiddelenwinkels op de zon/ en feestdagen, wordt als volgt
gewijzigd:
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt, naast de
mogelijkheid uit artikel 5, tussen 13.00 uur en 17.00 uur een vrijstelling voor winkels . waar uitsluitend
of in hoofdzaak eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank en Horecawet.
De leden 2 tot en met 7 vervallen.
Artikel 11 Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht, wordt een lid toegevoegd:
lid d: Op verleende ontheffingen of een aanvraag om ontheffing, verleend of gedaan voor het tijdstip
waarop een wijziging van deze verordening in werking treedt, alsmede met betrekking tot enig
bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke ontheffingen, blijven de
bepalingen van toepassing, die golden op het tijdstip waarop de ontheffing werd verleend of gedaan.
Artikel B Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2016
Aldus besloten in de raadsvergadering van:
De voorzitter,

De griffier

Toelichting op de wijziging van de Winkeltijdenverordening Zwolle 2016
Artikel A
Artikel 5
Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)
Voor zon- en feestdagen geldt in principe een verplichte sluiting.
Voor maximaal 15 zon- en feestdagen per jaar in de winkelgebieden kan afgeweken worden van het
sluitingsverbod door deze dagen als vrijstelling aan te wijzen als zogenaamde koopzondagen. Daarbij
kan een onderscheid gemaakt worden tussen de koopzondagen geldend voor de binnenstad en de
koopzondagen voor de wijken buiten de binnenstad. Met deze verdeling van aan te wijzen
koopzondagen wordt tegemoet gekomen aan de volstrekt verschillende voorkeuren van de
binnenstad ondernemers enerzijds en de ondernemers in de wijken en op bedrijventerreinen
anderzijds voor zover het koopzondagen betreft.
Bij het aanwijzen van de koopzondagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten:


-zoveel mogelijk rekening houdend met de verschillende wensen van de ondernemers.



-zorgen voor eenduidigheid naar de consument, bijvoorbeeld; elke eerste zondag van de maand is
koopzondag;
Door inwerkingtreding van de nieuwe verordening op 1 juli 2016 is het mogelijk om in 2016 15
koopzondagen aan te wijzen. Voor 2016 zijn reeds 12 koopzondagen aangewezen. Het is voor 2016
dus mogelijk 3 extra koopzondagen aan te wijzen.
Artikel 6
Procedure vaststelling koopzondagen
Per kalenderjaar stellen burgemeester en wethouders de koopzondagen vast volgens de volgende
procedure:







1.Uiterlijk 15 september worden plaatselijke winkeliers- en ondernemersverenigingen, alsmede
ondernemingen die in het voorafgaande jaar een schriftelijk voorstel voor een koopzondag hebben
ingediend per brief gevraagd schriftelijk voor 1 november voorstellen te doen voor koopzondagen.
2.Mede op basis van de ingekomen voorstellen verleent het college vrijstelling voor ten hoogste
vijftien zon- of feestdagen per gebied, wijk of branche.
3.Nadat de koopzondagen door het college zijn vastgesteld wordt belanghebbenden de vrijstelling
toegezonden en vindt publicatie plaats op de wettelijk voorgeschreven wijze.
4.Uit de voorgenoemde inventarisatie kan blijken dat er voor een bepaald gebied niet voor het
maximaal aantal zon- en feestdagen vrijstelling wordt verleend op basis van de vrijstelling bedoeld
in lid 2 van dit artikel. Het college kan op aanvraag van een vertegenwoordiging van ondernemers in
een gebied of ambtshalve gedurende het kalenderjaar alsnog vrijstelling verlenen voor de
resterende dagen voor dat gebied.
Artikel 7
Openstelling van levensmiddelenwinkels op zon- en feestdagen.
Een levensmiddelenwinkel kan op zondagen en feestdagen geopend zijn tussen 13.00 uur en 17.00
uur.

Artikel 11
Lid d introduceert overgangsrecht die van belang zijn voor wijzigingen van de bestaande verordening.
Dit lid is van specifiek belang voor de verleende ontheffingen voor levensmiddelenwinkels voor het
jaar 2016. Om deze ontheffingen niet aan te tasten blijven die ontheffingen tot 1 februari 2017 van
kracht, dezelfde termijn als waarvoor zij verleend zijn. Levensmiddelenwinkels met deze ontheffing
kunnen gebruik maken van de verleende ontheffing en de nieuwe algemene vrijstelling uit artikel 7.
Een reden om het overgangsrecht zo op te nemen is dat de verleende ontheffingen in stand blijven en
levensmiddelenwinkels dan de keuze hebben hun openingstijden aan te passen maar dit niet hoeven.
Na 1 februari 2017 zijn er geen ontheffingen meer van verleend voor levensmiddelenwinkels en
gelden voor alle levensmiddelenwinkels dezelfde regels uit artikel 7.

Artikel B
Er zijn geen beletselen om de gewijzigde verordening in werking te laten treden op 1 juli 2016 mits
deze op de juiste wijze is bekendgemaakt.

