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Onderwerp: Gewijzigde winkeltijdenverordening
Aan de raad,
Beslispunt:

1.

-

de gewijzigde winkeltijdenverordening vast te stellen

Waar gaat dit voorstel over?

Aanleiding
Op 1 januari 2011 is de wijziging van de Winkeltijdenwet in werking getreden. Hierbij gaat het om
een nadere inkadering van het zogeheten ‘toeristisch regime’, waardoor winkels alle zon- en
feestdagen open kunnen zijn. Deze inkadering heeft ook gevolgen voor de gemeente Bergen. De
huidige Winkeltijdenverordening moet namelijk worden aangepast. Dit moment wordt direct
aangegrepen om diverse wijzigingen in de Winkeltijdenverordening door te voeren. Bij het herzien
van de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de VNG, welke is aangepast
vanwege het feit dat onze gemeente een toeristische gemeente is en de modelverordening uitgaat
van een gemiddelde gemeente waarbij het toeristisch regime niet of nauwelijks van toepassing is.
Gevolgen wetswijziging
De wetswijziging met betrekking tot de bevoegdheid tot het aanwijzen van toeristisch gebied strekt
tot wijziging van artikel 3, derde lid onder a van de wet. Het onderdeel wordt aangescherpt in die
zin dat de raad dan wel het college bij zijn besluit tot aanwijzen van een deel van de gemeente als
toeristisch gebied nadrukkelijk de volgende belangen moet meewegen:
a. werkgelegenheid en economische bedrijvigheid in de gemeente, waaronder mede wordt
begrepen het belang van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel,
b. de zondagsrust in de gemeente, en
c. de leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde in de gemeente.
Verder bepaalt het nieuwe artikel 3, leden 6 en 7 dat bij de verordening een toelichting moet
worden gevoegd waarin wordt gemotiveerd dat er sprake is van toeristische aantrekkingskracht
van de gemeente of het gebied in kwestie. De toelichting moet verder expliciet de belangen
beschrijven die bij de besluitvorming zijn betrokken, in elk geval die belangen die hiervoor onder a,
b en c zijn genoemd.
Van belang is allereerst dat de vrijstelling van het verbod een winkel op zondag en feestdagen
open te hebben alleen mag worden toegepast als er sprake is van toerisme van een substantiële
omvang in de gemeente of een deel daarvan. Daarnaast moet de raad aangeven dat de
aantrekkingskracht van de gemeente of het desbetreffende deel ervan geheel of nagenoeg geheel
is gelegen buiten de verkoopactiviteiten die door de vrijstelling of de bevoegdheid om ontheffing te
verlenen mogelijk worden gemaakt. De toeristische aantrekkingskracht van de gemeente moet met
andere woorden autonoom zijn. Verder is van belang dat de winkelopening moet dienen ter
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ondersteuning van het toerisme. De raad heeft bij dat alles een zekere beoordelingsvrijheid. (TK
2009-20101, 31728, nr. 3, pag. 4-5 en pag.11).
In de gewijzigde Winkeltijdenverordening is de toelichting op dit punt grondig aangepast, de
motivatie voor de zondagsopenstelling op basis van het toeristisch regime in de gemeente Bergen
is daar nu terug te vinden.
Andere wijzigingen
In de loop der jaren zijn er in de praktijk onregelmatigheden in de huidige Winkeltijdenverordening
opgemerkt. Deze zijn in de nieuwe Winkeltijdenverordening aangepast. Het betreft de volgende
artikelen:
Artikel 1.c Delen van de gemeente
Dit onderdeel is in 2001 wellicht toegevoegd op basis van het versterken van het gezamenlijk
gebruik van de naam Bergen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit onderdeel kan in de
nieuwe verordening vervallen.
Artikel 4 Openstelling avondwinkel zon- feestdagen
Vervalt omdat het toeristisch regime van toepassing is.
Artikel 5 Openstelling avondwinkels werkdagen 22:00 en 6:00 uur
Hier bevindt zich een verschrijving (de vermelding sub a en b moet sub c zijn). Maar ook hier
gelden de opmerkingen zoals aangegeven onder artikel 4.

2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Wanneer de gemeenteraad ‘ja’ zegt, stelt hij de gewijzigde winkeltijdenverordening vast en is deze
per 1 januari 2012 van kracht.

3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Wettelijke verplichting om de Winkeltijdenverordening conform de gewijzigde Winkeltijdenwet voor
1 januari 2012 aan te passen.

4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Alle ondernemers in de gemeente hebben met de beslissing van de raad van doen, vooral die
ondernemingen voor welke het lucratief is op zondag open te zijn. Ook voor de toeristen en
bezoekers is de beslissing van belang omdat de zondagsopening de aantrekkelijkheid van de
gemeente als geheel ondersteund.

5.
n.v.t.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Wanneer de gemeenteraad de gewijzigde winkeltijdenverordening vaststelt, wordt deze
gepubliceerd in de gemeentekrant.
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7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid.
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Met al haar toeristische trekpleisters trekt onze gemeente het hele jaar door bezoekers en
toeristen. De zondagsopenstelling van de winkels werkt hierbij ondersteunend en aanvullend op de
aantrekkelijkheid van de kernen en komt de toerist of bezoeker tegemoet.
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