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GEWIJZIGD VASTGESTELD 7 NOVEMBER 2013 

 

 

Winkeltijdenverordening Doetinchem 2014 

 

 

Voorstel: 

De Verordening winkeltijden 2014 gemeente Doetinchem vaststellen. 

 

Inleiding 

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel van de Tweede 

Kamerleden Verhoeven en Van Tongeren tot verruiming van de mogelijkheden tot openstelling 

van winkels op zondag. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke 

verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te 

stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen echter zelf bepalen of - en in hoeverre - zij 

vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. Uiteraard dient hieraan een zorgvuldige 

belangenafweging vooraf te gaan, waarbij ook de maatschappelijke effecten moeten worden 

meegewogen.  

 

De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling 

(lees: niet van toepassing voor Doetinchem) en de avondwinkelbepaling (lees: supermarkten 

die op zondagmiddag geopend zijn door middel van een loting), zijn vervallen. In Doetinchem 

hebben drie winkels een ontheffing voor één jaar. In 2010 is een loting geweest, waarbij tot en 

met 2015 bepaald is welke winkel in welk jaar open mag zijn. De oude wet biedt 

mogelijkheden voor het verlenen van ontheffingen voor het openstellen van winkels op een 

zondag, als er een bijzonder evenement georganiseerd wordt. Het vereiste van een bijzonder 

evenement is bij de nieuwe wet losgelaten. De voorgaande uitzonderingsbepalingen zijn 

vervallen.  

 

De huidige wet geldt voor het voor publiek toegankelijke besloten ruimten, waarin goederen 

aan particulieren plegen te worden verkocht (hieronder vallen bijvoorbeeld ook supermarkten, 

bouwmarkten, tuincentra en auto- en motordealers). De wetswijziging betekent dat de huidige 

gemeentelijke regels gewijzigd kunnen worden. De huidige verordening blijft van kracht zolang 

de raad deze niet wijzigt of intrekt.  

 

Op grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) dient de gemeente 

bij elk besluit de betrokken belangen mee te wegen. Onder deze belangen vallen onder andere: 

- werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, waaronder ook wordt begrepen het belang 

van winkeliers met weinig of geen personeel en van winkelpersoneel; 

- de zondagsrust en 

- de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde in de gemeente.  

Het in acht nemen van het eerste belang sluit aan bij het verzoek van de SGP-ChristenUnie om 

ook rekening te houden met het winkelpersoneel.  

 

Kern 

Wij hebben op 2 november 2012 en 1 juli 2013 een overleg gehad met de winkeliers1over de 

wijziging van de wet. Daarbij hebben wij de verschillende doelgroepen bevraagd over hun 

standpunten ten aanzien van de zondagsopenstelling, ook vanuit het perspectief van het 

winkelpersoneel.  

                                                
1 Supermarktondernemers, vertegenwoordigers van de PDV-locaties (Perifere Detailhandels 

Vestigingen) Wijnbergen en Verheulsweide, Ondernemersvereniging Doetinchem en het 

Centrummanagement en Ondernemersfederatie Gaanderen en Wehlse Ondernemersvereniging 
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Daarnaast hebben wij de supermarkten, de winkeliers van de PDV-locaties (Perifere 

Detailhandels Vestigingen) Verheulsweide en Wijnbergen, tuinbranche en binnenstad in de 

gelegenheid gesteld om de standpunten ook schriftelijk kenbaar te maken. Hieronder staan de 

standpunten van de winkeliers ten aanzien van de zondagsopenstelling.  

 

Wehl en Gaanderen 

De Wehlse Ondernemersvereniging heeft aangegeven dat de Wehlse winkeliers de 

mogelijkheid willen hebben om op elke tweede zondag van de maand open te kunnen zijn. Dit 

in verband met de aanwezigheid van meubelzaken, fietszaken en autobedrijven. De keuze voor 

de tweede zondag van de maand heeft te maken met de koopzondag van Doetinchem (laatste 

zondag van de maand) en Arnhem (eerste zondag van de maand).  

 

De winkeliers uit Gaanderen (vertegenwoordigd door Ondernemersfederatie Gaanderen) 

hebben, behoudens de Coop, geen behoefte aan elke maand een koopzondag. Zij willen een 

enkele keer open zijn rond (Gaanderense) feestdagen.  

 

Supermarktondernemers 

80% van de supermarkten wil op elke zondag open zijn van 12 tot 18 uur. De voorstanders2 

willen benadrukken, dat als de supermarkten op zondag niet open mogen zijn, zij de slag met 

de omliggende gemeenten verliezen. Als de klant in een andere gemeente blijft ‘hangen’ en ook 

doordeweeks zijn boodschappen in een naburige gemeente gaat doen, heeft dit zowel invloed 

op de food alsook op de non-food bedrijven. Daarnaast geven de voorstanders aan dat 

ruimere zondagsopenstelling goed is voor het aanzwengelen van de consumptieve bestedingen 

in recessietijd. Dit resulteert in meer werkgelegenheid in de gemeente. Tevens ondervinden de 

supermarkten in toenemende mate concurrentie van internetwinkels die 24 uur per dag 

geopend zijn. Ruimere zondagsopenstelling voorkomt volgens de voorstanders afvloeiing van 

besteding naar internetwinkels. Tot slot, is het winkelpersoneel bereid om op zondag te 

werken (zie bijlage: verklaringen van personeelsteams supermarkten).  

 

De tegenstanders3, met name kleine ondernemers, krijgen het financieel en qua organisatie niet 

voor elkaar om op elke zondag open te zijn. Bij de kleinere supermarkten komt het er op neer 

dat vaak de eigenaar zelf aanwezig moet zijn op de koopzondagen. De tegenstanders zijn voor 

het aanhouden van de huidige lotingsysteem. Zij mogen zelf echter niet open in 2014 en 2015.  

 

PDV- locatie Verheulsweide en tuinbranche 

De voorkeur voor momenten van openstelling op zondagen verschilt sterk per branche.  

De woonbranche ziet een duidelijke piek van september tot en met februari. De tuinbranche 

ervaart een duidelijke piek van maart tot en met juni en in december. Tevens geldt voor beide 

branches dat feestdagen zoals tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede 

kerstdag erg geliefde winkelmomenten zijn voor de consument. PD- locatie Verheulsweide wil 

de mogelijkheid krijgen om op elke zondag geopend te zijn. De ondernemers gaan afhankelijk 

van het seizoen op zondag open.  

 

                                                
2 Plus Dichteren, Aldi Overstegen en Schouwburgplein, Coop Postma, Coop Geven, Coop Gaanderen, 

Coop Slotlaan, Albert Heijn Rozengaardseweg, Albert Heijn De Bongerd, Jumbo Doetinchem, C1000 

Zonnenberg en Lidl Doetinchem 
3 Plus Lodder Wehl, Spar Legebeke en Spar Wehl 
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PDV- locatie Wijnbergen 

Alle ondernemers van de PDV-locatie Wijnbergen vragen om een uitbreiding van de 

koopzondagen naar 21 zondagen, waardoor iedere branche de gelegenheid krijgt om in de 

piekperiodes op zondag open te zijn. Of een uitbreiding naar 25 koopzondagen waarop elke 

ondernemer om de week op zondag open is.  

 

Autobranche 

De autobranche heeft zijn wensen niet bij de gemeente bekendgemaakt.  

 

Binnenstad 

De winkeliers uit de binnenstad willen de vaste koopzondag (laatste zondag van de maand) 

handhaven. Daarnaast willen zij extra koopzondagen in de decembermaand, rond feestdagen 

en tijdens bijzondere gelegenheden.  

 

Weging van belangen 

Zoals hiervoor genoemd, is de meerderheid van de ondernemersverenigingen en 

vertegenwoordigers van branches (supermarkten, tuin, meubel en PDV-locaties) voor het 

verruimen van de koopzondagen. Wij willen verschillende belangen in acht nemen, namelijk:  

1. consumentenbelangen 

2. belangen marktpartijen 

3. sociale aspecten (leefbaarheid, veiligheid en openbare orde). 

  

Ad 1: Consumentenbelangen 

Consumenten kunnen 24 uur per dag artikelen via het internet bestellen. De consument blijft 

echter geïnteresseerd in het fysieke winkelaanbod en de beleving. Over het algemeen vinden 

doordeweeks de doelgerichte aankopen plaats. In het weekend wil de consument ook 

‘funshoppen’, oftewel winkelen met plezier (een van belangrijkste vrijetijdsactiviteiten van 

Nederlanders).  

 

Consumenten hebben behoefte aan duidelijke openingstijden. De supermarkten in de 

gemeente Doetinchem willen op alle zondagen open zijn. De ontheffing voor de zondag-

openstelling voor de supermarkten gebeurt op dit moment door loting. Elk jaar mogen drie 

supermarkten op zondag open zijn. Met het opheffen van de beperking voor de zondag-

openstelling komt aan deze vaak ongelijke behandeling een einde. De overige winkeliers 

(winkels uit Wehl, Gaanderen, de tuin- en autobranche, binnenstad en op de PDV-locaties 

Wijnbergen en Verheulsweide) willen op de laatste zondag van de maand open zijn. Deze 

koopzondag is erg succesvol. Daarnaast willen zij de mogelijkheid krijgen om extra open te 

gaan op zondag.  

 

Ad 2: Belangen marktpartijen 

Onderzoek wijst uit dat de koopzondagen voor een lichte omzetstijging zorgen. Voor de 

winkeliers is dat natuurlijk een voordeel. Kleine ondernemers zijn tegen verruiming van de 

zondagopenstelling. Zij voelen zich benadeeld. Echter, in de huidige economische situatie 

worden winkeliers met veel grotere bedreigingen geconfronteerd, zoals de terugloop van 

consumentenbestedingen, prijzenoorlog tussen grote supermarkten en toenemende verkoop 

via internet. Door het bieden van kwaliteit, een speciaal assortiment en extra service, kunnen 

de kleinere winkeliers zich juist onderscheiden. Tevens hebben kleinere winkels een vaste 

klantenkring die op de vaste momenten boodschappen komt doen.  
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Van het winkelpersoneel kan gevraagd worden om ook op zondag te werken. 

De medewerkers van onder andere de supermarkten willen graag op zondag werken. 

Op zondag krijgen de medewerkers een hoger salaris. Invoering van de nieuwe Winkeltijden-

wet betekent niet dat de CAO is gewijzigd. Er geldt nog steeds de afgesproken arbeidsduur, 

zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst.  

Verruiming levert mogelijk ook extra werkgelegenheid op.  

 

Door het aantal koopzondagen te verruimen, wordt recht gedaan aan de veranderende 

leefomgeving en arbeidspatronen. De 24-uurs economie vraagt om een verruiming van de 

zondagopenstelling, ook in de gemeente Doetinchem. Het belang (geen verruiming) van kleine 

ondernemers kunnen wij om die reden niet honoreren. De verruiming van de zondag-

openstelling verbetert de concurrentiepositie van ondernemers ten opzichte van omliggende 

gemeenten en internetwinkels.  

 

Ad 3: Sociale aspecten (leefbaarheid, veiligheid en openbare orde) 

De huidige regels met betrekking tot openstelling van winkels in de gemeente Doetinchem 

houden rekening met christelijke feesten, maar ook de kerkdiensten op zondagochtend. 

Bij verruiming van de openstelling blijven deze regels gelden. De samenleving is zelf 

verantwoordelijk voor de inrichting van het leven met betrekking tot het doen van 

boodschappen, ook op zondag. 

Een verruiming van de zondagopenstelling vergroot de leefbaarheid in de binnenstad, wijken en 

dorpen. Consumenten kunnen een combinatiebezoek maken: winkelen combineren met 

horeca, bioscoop of theater. Wij verwachten dat de risico’s rondom diefstal en veiligheid bij 

een ruimere openstelling gelijk blijven.  

 

Conclusie 

Wij willen, mede op verzoek van de ondernemers, de zondag openstelling verruimen.  

De nieuwe Winkeltijdenwet dient er niet toe om de ondernemers tegen concurrentie te 

beschermen, maar moet onder andere het belang van de consumenten dienen. Wij kunnen de 

24-uurs economie niet negeren. Wij hebben de drie belangen (en daarin ook de deelbelangen 

zoals kleine/grote winkeliers) nauwkeurig afgewogen. Het economisch belang en de 

maatschappelijke ontwikkeling wegen het zwaarst in dit voorstel. Het voorstel (verruiming van 

zondag openstelling) doet recht aan de zondagsrust. Tevens heeft het geen nadelige 

consequenties voor de leefbaarheid en openbare orde/veiligheid.  

 

Wij stellen het volgende voor: 

- Alle supermarkten mogen op elke zondag open zijn; 

- De winkels in Wehl, Gaanderen, de tuin- en autobranche, binnenstad en op de PDV-

locaties Wijnbergen en Verheulsweide mogen op elke laatste zondag van de maand open 

zijn;  

- De winkels in Wehl, Gaanderen, de tuin- en de autobranche, binnenstad en op de PDV-

locaties Wijnbergen en Verheulsweide krijgen de mogelijkheid om maximaal 12 keer per 

jaar extra open te gaan. Hiervoor hoeft geen bijzonder evenement georganiseerd te 

worden. De ondernemersverenigingen/branches laten wel op tijd (minimaal een maand van 

tevoren) aan de gemeente weten op welke zondagen zij extra open gaan; 

- De winkeltijden op de aangewezen zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur vrijgeven; 

- De bovenstaande vrijstelling geldt niet op eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste 

kerstdag, Goede Vrijdag na 19.00 uur, 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.  
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Slot 

Wanneer u instemt met de Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014, zal  

5 januari 2014 de eerst vrije koopzondag voor supermarkten zijn. De eerst vrije koopzondag 

voor de overige winkeliers is op 26 januari 2014.  

Het winkeltijdenbeleid zal een kalenderjaar na vaststelling van de verordening worden 

geëvalueerd. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART A.G.M. VAN DE VONDERVOORT 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders over Winkeltijdenverordening 

Doetinchem 2014; 

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet 

 

mede gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het huidige roulatiesysteem voor supermarkten te handhaven. 

2. De concept Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 2014 hierop aan te passen door 

artikel 2, lid 1, onder a. te vervangen door de huidige regeling voor supermarkten. 

3. De aldus gewijzigde Verordening winkeltijden 2014 gemeente Doetinchem vast te stellen. 

4. Het college op te dragen de aldus gewijzigde Verordening winkeltijden gemeente Doetinchem 

2014 juridisch te laten toetsen en de uitslag van deze toets met de daaraan verbonden 

conclusie uiterlijk in december 2013 via een raadsmededeling aan de raad toe te zenden. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 7 november 2013, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 

 


