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 2013 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Verordening Winkeltijden 

Leiderdorp 2013 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 met daarin de belangrijkste 
punten: 
- Het aantal koopzondagen in Leiderdorp wordt vrijgegeven 
- De winkeltijden worden gedurende de week tussen 06.00-22.00 uur vrijgegeven 
- Voor een openstelling tussen 22.00-06.00 uur (nachtopenstelling) is ontheffing 

noodzakelijk 
- De verordening treedt in werking op het moment dat de gewijzigde Winkeltijdenwet in 

werking treedt 
2. In te trekken de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 op het moment dat de 

Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 in werking treedt 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In het huidige regeerakkoord is een verruiming van het aantal koopzondagen opgenomen: 

“De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan gemeenten om 

desgewenst nadere regels te treffen.” Nog voor het aantreden van het kabinet was een 

dergelijk initiatief al door de Tweede Kamer behandeld, maar is vanwege onvoldoende 

steun (geen meerderheid in de Tweede Kamer) gestrand. Met het aantreden van het 

huidige kabinet is dit initiatiefvoorstel (Kamerstukken 32 412) nieuw leven ingeblazen. De 

strekking ervan is om de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de 

verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen te verruimen. De 

gemeenteraad kan bij verordening besluiten over de toewijzing van het aantal 

koopzondagen per jaar.  

De beperkingen die in de huidige Winkeltijdenwet zijn opgenomen, worden hiermee 

opgeheven. Deze beperkingen zijn: 

• Het toekennen van maximaal 12 koopzondagen per jaar; 

• De toeristische bepaling (minimaal 100.000 toeristen per jaar); 

• Het maximaal 1 op 15.000 inwoners geopend hebben van een supermarkt op  
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 zondag vanaf 16.00 uur; 

• Het wegnemen van onduidelijke definitie van bijv. de bepaling “bijzondere  

 gelegenheden van tijdelijke aard”  

 

Deze genoemde beperkingen, uitgezonderd de toeristische bepaling, zijn eveneens in de 

huidige Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 opgenomen. 

 

Het initiatiefvoorstel ligt op dit moment ter behandeling in de Eerste Kamer. De 

verwachting is dat de nieuwe Winkeltijdenwet per 1 juli aanstaande in werking treedt. 

 

Met ons coalitieakkoord willen we de maximale wettelijke mogelijkheden benutten voor de 

koopzondagen. De voorliggende wetswijziging biedt voor ons de gelegenheid om hierop in 

te spelen. In lijn met het initiatiefvoorstel hebben we een nieuwe Verordening Winkeltijden 

opgesteld die we aan u aanbieden. 

 

Op het moment van schrijven is er nog geen VNG-model beschikbaar. De reden om de 

nieuwe verordening aan u aan te bieden, is om naar de geest van de wet te handelen 

zodra deze in werking is getreden. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

In 1996 is de Verordening Winkeltijden Leiderdorp vastgesteld. Tot de huidige 

collegeperiode heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheid tot uitbreiding 

van het aantal koopzondagen. 

 

Ter uitvoering van het huidige collegeprogramma is in 2011 en 2012 beleid vastgesteld: 

- Een beleidsnota over de zondagavondopenstelling van supermarkten (collegebesluit 2 

augustus 2011). Gedurende het kalenderjaar mag één supermarkt op zondagavond tussen 

16.00 – 20.00 uur geopend zijn. Loting heeft de volgorde van openstelling bepaald. 

- Een beleidsnota over de bepaling “bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard” (besluit 

college 10 januari 2012). In dit beleid wordt een koppeling gelegd met grootschalige 

evenementen die, vanwege omvang en karakter, aanleiding geven om extra 

koopzondagen aan te wijzen.  Voorbeelden zijn Open Monumentendag, De dag van het 

park, de Molendag en het klootschietfestijn. 
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Beide beleidsnota’s vervallen, zodra de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 door uw 

raad is aangenomen en in werking treedt. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Het koopzondagenbeleid valt onder Economische Zaken. Er is geen samenhang met 

andere beleidsvelden. 

 

2 Beoogd effect 

Uitvoering geven aan het coalitieakkoord door de maximale wettelijke mogelijkheden te 

benutten voor de koopzondagen. Met de voorliggende Verordening Winkeltijden 2013 

wordt aan ondernemers maximale ruimte gegeven door het aantal koopzondagen vrij te 

geven. Dit betekent dat gedurende het jaar iedere zondag de winkels in Leiderdorp 

geopend mogen zijn. De openingstijden zijn gedurende de week gelijkgesteld (tussen 

06.00 uur – 22.00 uur).  

 

3 Argumenten 

1.1 Er wordt ingespeeld op nieuwe wetgeving 

Het initiatiefvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer en treedt 

naar verwachting op 1 juli aanstaande in werking. We willen adequaat inspelen op 

deze wetgeving door vroegtijdig de verordening aan u aan te bieden, zodat we 

ondernemers en belanghebbenden duidelijkheid kunnen bieden door met ingang van 

het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde Winkeltijdenwet de koopzondagen 

vrij te geven. 

 

Zolang de gewijzigde Winkeltijdenwet niet in werking is getreden handelen we 

overeenkomstig de bepalingen uit de huidige Winkeltijdenwet en onze Verordening 

Winkeltijden 1996.  

 

1.2 De gemeenteraad stelt verordeningen vast 

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeentewet een kaderstellende taak. Het 

vaststellen van een verordening én de reikwijdte ervan behoort hiermee tot een van de 

taken van de gemeenteraad.  
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1.3 Er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord 

In deze collegeperiode is er, op grond van de huidige bepalingen in de Winkeltijdenwet, 

reeds uitvoering gegeven aan een maximale verruiming van de zondagopenstelling. De 

gewijzigde Winkeltijdenwet geeft ons aanleiding om op deze ontwikkeling in te spelen. 

 

1.4 Het primaat voor de beslissing omtrent koopzondagen wordt bij gemeenten neergelegd 

Dit is de kern van het initiatiefvoorstel. De ongelijke toepassing van toekennen van 

extra koopzondagen (bijv. toepassing toerismebepaling) wordt weggenomen doordat er 

geen uitzonderingsbepalingen meer in wetgeving opgenomen zijn. In de Memorie van 

Toelichting (MvT) behorende bij het voorstel van wet (TK 32 412, nr. 3) wordt 

aangegeven dat verschillend beleid door gemeenten (wel of geen toepassing van de 

uitzonderingsbepalingen) kan leiden tot marktverstoring. Winkels in gemeenten die 

besluiten om wel koopzondagen in te voeren, zouden namelijk een 

concurrentievoordeel behalen op gemeenten die besluiten dat niet te doen. 

Consumenten uit die gemeenten waar geen koopzondagen zijn, zouden immers 

uitwijken naar gemeenten waar de winkels wel geopend zijn.   

 

In een (landelijk) gehouden evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2006 is aangetoond dat 

mensen in toenemende mate gebruik maken van koopzondagen. Dit heeft te maken 

met de diversificatie van leef- en arbeidspatronen binnen de Nederlandse samenleving. 

Met name bevolkingsgroepen zoals jongeren en gezinnen met tweeverdieners ervaren 

de koopzondag als prettig. Velen van hen zien het als een mogelijkheid om 

uitgebreider te winkelen dan voor hen doordeweeks mogelijk is. Een toename van het 

aantal koopzondagen sluit hiermee aan bij de toenemende vraag naar meer flexibiliteit 

bij consumenten.  

 

Aan de andere kant leidt een toename van het aantal koopzondagen tot verzet bij een 

gedeelte van de bevolking vanuit religieuze overwegingen. Wij volgen de redenatie van 

de indieners in de MvT dat “het hen geen enkele manier aan gelegen is om gelovigen 

in te perken in de vrijheid van godsdienstuitoefening. Het staat immers aan iedereen 

vrij om wel of niet van een winkelopenstelling op zondag gebruik te maken. Een 

vermindering van het aantal koopzondagen op religieuze grond zou wel leiden tot een 

inperking van de keuzevrijheid van diegenen die wel graag van de koopzondag gebruik 

maken”.  
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Evenals het voor de consument geldt om wel of niet van een winkelopenstelling op 

zondag gebruik te maken, is het ook aan de winkelier om te bepalen om de winkel op 

zondag al dan niet geopend te hebben. Met name voor kleine zelfstandigen stuit een 

zondagopenstelling tot bezwaren. Aan de grond van deze bezwaren ligt, volgens de 

indieners van het wetsvoorstel, de redenering dat zelfstandigen door de aard van de 

detailhandel gedwongen zouden zijn om zich te conformeren aan de openingsuren van 

de grote winkelketens. De indieners stellen hier tegenover dat in andere branches van 

dienstverlening ondernemers ook eigen openingstijden bepalen (bijv. Het Nieuwe 

Werken). Het kan hierdoor dus ook gebeuren dat een ondernemer een opdracht heeft 

verloren omdat hij niet beschikbaar was, maar een concurrent wel. In dergelijke 

gevallen wordt ook niet voor meer overheidsregulering gepleit.  

 

1.5  Er dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden 

Een terugtredende overheid en meer verantwoordelijkheid leggen bij private partijen, 

kan op weerstand stuiten. Het is aan de overheid om een zorgvuldige 

belangenafweging te maken in de besluiten die zij neemt. Doordat het voorliggende 

voorstel een verruiming betekent van bestaand beleid en doordat er de afgelopen jaren 

door meerdere partijen bezwaren zijn ingediend tegen de zondagopenstelling, hechten 

wij veel waarde aan een zorgvuldige belangenafweging.  

 

Wij hebben, in de voorbereiding van het besluitvormingstraject, een openbare 

informatiebijeenkomst georganiseerd, welke op 20 maart heeft plaatsgevonden. 

Aanwezig waren (vertegenwoordigers van) ondernemers en kerkgenootschappen. 

Samen met hen zijn de onderlinge standpunten uitgewisseld en op basis hiervan heeft 

een discussie plaatsgevonden. Wij kijken met een positief gevoel terug op deze 

bijeenkomst. Enkele uitkomsten zijn: 

• Het is een principiële discussie: wegen de economische belangen zwaarder dan de  

  zondagsrust?  

• De ondernemers in Leiderdorp zijn en worden niet verplicht om op zondag open te zijn; 

• Geconstateerd is dat het koopgedrag van de consument in de loop van de jaren is  

  veranderd; leefstijlen en –  patronen zijn minder gestructureerd dan vroeger; 

• De belangen van het personeel moeten goed geborgd zijn. Werknemers mogen niet 

  verplicht worden om op zondag te werken. Bij enkele individuele ondernemers zijn zelfs  
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  wachtlijsten om op zondag te kunnen werken. 

 

Wij respecteren de standpunten van eenieder. De uitkomst van de informatieavond leidt 

voor ons niet tot een ander inzicht. Een gespreksverslag is volledigheidshalve als 

bijlage opgenomen. 

 

1.6 Vermindering regeldruk en administratieve lasten 

Een bijkomend effect is dat door het vrijlaten van de koopzondagen de ondernemers 

jaarlijks niet meer een aanvraag hoeven in te dienen. Ook zijn zij hierdoor geen leges 

meer verschuldigd. Dit draagt bij aan de vermindering van regeldruk en administratieve 

lasten voor de ondernemers én de gemeente.  

Alleen voor avondwinkels dient nog een ontheffing te worden aangevraagd. Tot op 

heden wordt hier in Leiderdorp geen gebruik van gemaakt.  

 

     1.7 Rechtsbescherming  

Het vaststellen van de verordening met daarin opgenomen de algemene vrijstelling is 

een besluit van algemene strekking waartegen geen bezwaar en beroep openstaat op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Op basis van de Verordening 1996 was ontheffing nodig voor een aanvraag van een 

koopzondag. Met de vaststelling van de nieuwe verordening is deze ontheffing niet 

meer nodig. 

 

   1.8 Toezicht en handhaving is een taak van de politie en het Openbaar Ministerie  

De winkeliers/ondernemers die gebonden zijn aan de in de wet en de in de 

verordening genoemde openingstijden (06.00u – 22.00u) en de bij ontheffing 

verleende nachturen openingstijden (22.00u – 06.00u) vallen onder de Wet 

Economische Delicten. Het toezicht en de handhaving hierop berust bij de politie en 

het Openbaar Ministerie in het  kader van het economisch strafrecht.   
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2.1 De huidige Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 dient te worden ingetrokken, 

zodra de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 in werking treedt 

De Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 komt in de plaats van de Verordening 

Winkeltijden Leiderdorp 1996. Dat betekent dat de Verordening uit 1996 ingetrokken 

moet worden.  

Het beleid dat de afgelopen jaren door ons is vastgesteld (beleid 

zondagavondopenstelling supermarkten en beleid verruiming koopzondagen) komt 

hiermee eveneens te vervallen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Afgelopen jaren zijn er, ingegeven vanuit principiële overwegingen, door personen en 

organisaties/bedrijven bezwaren ingediend tegen ons beleid. Dit is dan ook een van de 

redenen waarom we een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd waar specifiek de 

kerkgenootschappen en de (vertegenwoordigers van) ondernemers met elkaar in discussie 

zijn getreden.  

De verwachting is dat de bezwaren naar aanleiding van de informatieavond niet 
weggenomen zijn.  
 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd (zie argumentatie onder 1.5 “zorgvuldige 

belangenafweging”.  

Zodra uw raad de Verordening Winkeltijden 2013 heeft vastgesteld, zal dit gepubliceerd 

worden in GAH. Eveneens worden de Leiderdorpse ondernemersvereniging, de 

winkeliersvereniging en de deelnemers aan de informatieavond hierover geïnformeerd.  

 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Doordat er geen jaarlijkse ontheffingen meer aangevraagd hoeven te worden, vervallen 

ook de legesinkomsten. Het gaat hierbij jaarlijks om een bedrag van maximaal enkele 

honderden euro’s. 
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8 Evaluatie 

De evaluatie van de Verordening Winkeltijden 2013 zal in 2017 plaatsvinden, tenzij eerder 

is gewenst 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 
 
Bijlagen:  

- Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
- Raadsbesluit behorende bij de Verordening Winkeltijden Leiderdorp 2013 
- Presentatie en verslag informatiebijeenkomst 20 maart 2013 
- Kamerstukken 32 412, nr. 2 (voorstel van wet) 
- Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 


