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Vaststellen van de Winkeltijdenverordening Den Helder 2014, wegens de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 

juni 2013. 

 

Publiekssamenvatting 

 

In de winkeltijdenverordening geeft de gemeente aan wanneer winkels opengesteld mogen zijn en onder welke 

voorwaarden ontheffing van de gesloten perioden mogelijk is. Door de wijziging van de Winkeltijdenwet maken 

bepaalde verwijzingen naar de wet uit de huidige verordening andere openingstijden mogelijk dan in het 

gemeentelijke beleid is beoogd. De nieuwe verordening betreft dan ook een administratieve aanpassing op het 

gewijzigde wetgevingskader. Er is geen sprake van nieuw beleid, de bestaande verordening is één-op-één 

vertaald in de nieuwe verordening. 

 

Inleiding 

 

Op 1 juli 2013 zijn enkele wijzigingen van de Winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wijzigingen maken het 

voor gemeenten mogelijk om zelf te bepalen in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing willen verlenen voor de 

verboden om winkels open te stellen op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 en na 22 uur. Hiertoe zijn 

enkele uitzonderingsbepalingen in de wet vervallen. Voor de gemeente Den Helder houdt dit in dat het 

gewenste beleid omtrent openstelling gedurende deze perioden eenvoudiger kunnen worden verordonneerd.  

 

Herziening van de huidige winkeltijdenverordening is niet op stel en sprong noodzakelijk omdat gesteld is dat de 

verordeningen op basis van de wetstekst voor de wijziging hun rechtsgeldigheid blijven behouden. Voor de 

eenduidigheid van beleid en regelgeving is het echter wel wenselijk om over verordeningen te beschikken die 

zowel naar de letter als naar de geest dicht bij wet- en regelgeving van Rijk en andere overheden blijft. Dit geeft 

aanleiding om de winkeltijdenverordening pas te actualiseren wanneer er andere en mogelijk zwaarder 

wegende redenen zijn die een aanpassing van de verordening zeer wenselijk, zo niet noodzakelijk maken. Uit 

bestudering van wet en verordening is gebleken dat die redenen er zijn en deze zijn hieronder nader 

omschreven. Het geheel van constateringen geeft voldoende aanleiding om de verordening te actualiseren.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Met de geactualiseerde winkeltijdenverordening wordt beoogd dat de uitvoering van het beleid van de 

gemeente over de uitvoering van de Winkeltijdenwet juridisch actueel en eenduidig is vastgelegd. Het beleid 

blijft ongewijzigd. 

 

Kader 

 

De Winkeltijdenverordening is de gemeentelijke uitwerking van de Winkeltijdenwet en geeft invulling aan de 

regionale detailhandelsvisie en de gemeentelijke kadernota detailhandel op de openstelling van winkels voor 

het publiek. 

 

Argumenten 

 

Bij het controleren van de huidige verordening op de gevolgen van de wetswijziging is geconstateerd, dat de 

ontheffing die op grond van artikel 5 kan worden verleend beperkter dan de vrijstelling die in artikel 6 is 
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verordonneerd. In dat laatste artikel wordt namelijk een algemene vrijstelling gegeven voor de verboden in 

artikel 2 van de wet, een afzonderlijke ontheffing voor die verboden heeft dan immers geen zin. Wat vervolgens 

in de verordening ontbreekt is een ontheffing van de winkelsluiting die niet met de vrijstelling wordt geregeld. 

 

Vervolgens is ook geconstateerd dat als gevolg van de wetswijziging de verwijzingen uit de verordening naar de 

wet niet meer overeen met hetgeen in de verordening beoogd is om ermee te reguleren. Dit is op twee punten 

aan de orde: 

1) Het begrip ‘feestdag’ is in de wet vervallen en de dagen dat het verboden is om winkels voor publiek 

geopend te hebben zijn nu in artikel 2 van de wet met naam of datum genoemd. Deze opsomming is groter 

dan de bepaling in de verordening voor het begrip ‘feestdag’. Door de huidige formulering van artikel 6 van 

de verordening is vrijstelling van de verboden alleen mogelijk op de in de verordening genoemde dagen en 

niet op de dagen die daar bovenop in de wet worden genoemd.  Concreet gaat het om Goede Vrijdag, 4 mei 

en 24 december, steeds na 19 uur. 

2) De verwijzing vanuit de artikelen 5 en 6 van verordening naar artikel 2 van de wet maakt het mogelijk om 

goederen aan te bieden en te verkopen in rechtstreekse aanraking met particulieren op een andere locatie 

dan een winkel op de dagen dat het verboden is om winkels voor publiek geopend te hebben. Deze 

mogelijkheid ondermijnt het ruimtelijke beleid van de gemeente om detailhandel tot nader bepaalde plaatsen 

te beperken en wel op momenten dat dit niet gewenst is. 

 

Ook is geconstateerd dat de formulering van enkele artikelen ruimte laat voor onbedoelde interpretatie van de 

tekst. Zo is in artikel 6 van de verordening de opsomming van dagen en tijdstippen gemaakt waarbij de 

formulering de suggestie oproept dat de betreffende bepaling alleen van toepassing is wanneer tweede 

paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag op zondag vallen. Om verwarring te 

voorkomen en daarmee ook procedures die leiden tot ongewenste situaties, is het van belang om deze 

formulering eenduidig aan te passen. 

 

Tot slot stelt de opbouw van de verordening de procedure voor het aanvragen van ontheffingen boven de 

inhoudelijke aspecten ervan. In de regel is een verordening zodanig opgebouwd dat eerst wordt aangegeven 

wat ermee wordt geregeld (de zg. bepalingen i.c. geboden c.q. verboden), vervolgens welke mogelijkheden er 

zijn om af te wijken van deze bepalingen, waarna de procedure voor het aanvragen van een dergelijke 

ontheffing volgt. De huidige winkeltijdenverordening is in omgekeerde volgorde opgebouwd waardoor de 

procedure en de voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing boven de bepalingen zijn gesteld. Hierdoor 

kan een bezwaar tegen een geweigerde of verleende ontheffing op grond van procedurefouten met succes 

worden gevoerd. Als gevolg van de opbouw is mogelijk ook de eerder genoemde inconsequentie ontstaan dat 

met artikel 6 een ruimere openstelling wordt bepaald dan met artikel 5 met een ontheffing mogelijk kan worden 

gemaakt. Deze situaties zijn ongewenst en vragen om een gewijzigde opbouw van de verordening. 

 

De voorliggende concept Winkeltijdenverordening actualisatie 2013 omvat het herstel van de hierboven 

genoemde (juridische) inconsequenties en een afstemming van de verordening op de gewijzigde 

Winkeltijdenwet. 

 

Eenduidige uitvoering van het gemeentelijke detailhandelsbeleid is gebaat bij eenduidige wet- en regelgeving. 

De huidige winkeltijdenverordening laat ruimte voor een bredere interpretatie van het beleid dan wenselijk is en 

dient te worden gewijzigd om dit te voorkomen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

 

Het huidige beleid van de gemeente Den Helder over openstelling van winkels is ingegeven door wensen van 

ondernemers en kent daarom impliciet een breed draagvlak. Het beleid is erop gericht dat ondernemers de 

mogelijkheid hebben voor ruime openingstijden van winkels. De winkeltijdenverordening dient dit beleid 

eenduidig vorm te geven en de het beoogde resultaat van het beleid te ondersteunen. 

 

Bij gemeenteraad en college is evenwel een brief binnengekomen van de Nederlandse Vereniging tot 

bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging naar aanleiding van de wetswijziging. In de brief doet de 

vereniging aan de gemeente het verzoek om de zondagssluiting te handhaven. 

 

Dit voorstel betreft een verordening (voortvloeiend uit nieuwe wetgeving) en valt onder de 

uitzonderingsbepalingen volgens artikel k van de Referendumverordening Den Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 

 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 
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Communicatie 

 

Na vaststelling volgt een persbericht en een publicatie van de verordening. De Nederlandse Vereniging tot 

bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging wordt schriftelijk beantwoord.  

 

Realisatie 

 

Na bestuurlijke behandeling en vaststelling van het concept tot definitieve verordening wordt hierover een 

persbericht uitgegeven en wordt de nieuwe verordening in zowel het document management systeem van de 

gemeente als op de website gepubliceerd. Aanvullend wordt de detailhandelsfederatie Den Helder 

geïnformeerd om hun achterban op de gewijzigde verordening te attenderen. 

 

Den Helder, 7 januari 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


