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Voorstel (concept-besluit)  
Instemmen met het in gang zetten van het proces om te komen tot een 
gewijzigde winkeltijdenverordening (zoals beschreven bij ‘doel’ 
initiatiefvoorstel), waarmee beoogd wordt te komen tot een regeling 
waarbij winkeliers zelf hun keuze kunnen bepalen waar het openings- en 
sluitingstijden betreft. 

 
Toelichting 

Initiatiefvoorstel van D66, VVD, PvdA, GL en LA betreffende 

Winkelopenstelling 

1. Aanleiding en overwegingen: 

Sinds de nieuwe winkeltijdenwet, die sinds het voorjaar van 2013 van 

kracht is geworden, ligt de verantwoordelijkheid voor de afweging van 

nut en noodzaak voor wat betreft openingstijden van winkels bij de 

gemeenteraad.  

Bij de consumenten zien we steeds meer veranderend koopgedrag. Als 

Apeldoorn is één van onze speerpunten een bruisende gemeente te 

willen zijn, daarnaast willen ondernemers zich aanpassen aan de 

specifieke behoeften van hunklanten.  

De gedachte dat het noodzakelijk is om tevens een economisch sterke 

en aantrekkelijke gemeente te zijn wordt inmiddels breed gedeeld, 

getuige alle inspanningen en het toekennen van budget om dat 

mogelijk te maken. Het samenspel tussen evenementen, horeca, 

cultuur en winkelen wordt steeds belangrijker. Ook de binnenstad 

wordt steeds minder een “place to buy”, maar steeds meer een “place 

to be”.Daarnaast kunnen we onze ogen uit concurrentie overwegingen 

niet sluiten voor de ontwikkelingen in de plaatsen om ons heen. Ook 

daar is in toenemende mate sprake van het mogelijk maken om 

bijvoorbeeld ook op zondag te kunnen winkelen.  



2. Juridische context: 

.  Artikel 2 

    .   1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: 

o a. op zondag 
o b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede 

Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 
december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 
mei na 19 uur; 

o c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur. 
 

• 2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en 
tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, 
goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in 
rechtstreekse aanraking met particulieren. 

·  Artikel 3 

• 1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de 
in artikel 2 vervatte verboden. 

 
• 2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en 

wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de 
verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin 
gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in 
het eerste lid bedoelde verboden te verlenen. 

 
• 3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen 

worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen 
voorschriften worden verbonden. 

 

3. Doel: het vrijgeven van de koopzondagen en 

doorlopen proces: 

• De initiatiefnemers zijn van mening dat winkeliers zelf hun 

keuze kunnen bepalen waar het openings- en sluitingstijden 

betreft. 

• Het college de opdracht te geven om voorafgaand aan een 

hoorzitting de regelgeving en mogelijke dilemma’s in kaart te 

brengen. 



• Door middel van een hoorzitting aan belanghebbenden de 

gelegenheid te bieden input te geven voor de nieuwe 

verordening waarin de openstellingen geregeld worden.  

• De gemeenteraad geeft vervolgens in meerderheid de opdracht 

aan het college op welke wijze de winkeltijdenverordening 

aangepast dient te worden.  

• Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om de aangepaste 

verordening uiterlijk op 1 januari 2015, of zoveel eerder als 

mogelijk is, te laten ingaan.  

 

Apeldoorn, 12 mei 2014    

De raadsfracties     
D66, VVD, PvdA, GL en LA 

 

 


