
                       

 

 

Motie zondagavondopenstelling levensmiddelenwinkels 

 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 26 mei 

2011, 

 

gelet op de maatschappelijke discussie rondom de openstelling van 

winkels voor levensmiddelen op zondagen, 

 

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 6 april 2011 en 

in de raadsvergadering van 28 april 2011, 

 

constaterende dat, 

 

1. de Winkeltijdenwet gemeenten de mogelijkheid biedt om winkels 

waarin levensmiddelen worden verkocht, toestemming te verlenen 

om zondag hun deuren te openen; 

2. de Winkeltijdenwet daar de restrictie aan verbindt dat er per 15.000 

inwoners één winkel die levensmiddelen verkoopt gebruik mag 

maken van die openstelling; 

3. de Winkeltijdenwet voorschrijft dat de openstelling op zondag niet 

vóór 16:00 uur mag geschieden; 

 

overwegende dat, 

 

1. de Albert Heijn diverse malen heeft aangegeven dat zij graag op 

zondag open zouden willen gaan; 

2. die aanvragen zijn afgewezen omdat de Winkeltijdenverordening 

van de gemeente Woerden deze mogelijkheid niet biedt; 

3. hierdoor een maatschappelijke discussie is ontstaan over de 

(on)wenselijkheid van een dergelijke zondagsopenstelling; 



4. onderdeel van deze maatschappelijke discussie een inspraakavond 

op het gemeentehuis was, op 5 april 2011; 

5. mede daaruit is gebleken dat er aan de zondagsopenstelling 

positieve aspecten zijn verbonden, maar ook negatieve; 

6. de vrijheid van ondernemers en consumenten om hun eigen leven 

en werk in te richten vooropstaat, maar dat beperkingen moeten 

worden aangebracht in verband met de negatieve effecten daarvan;  

 

draagt het college op,  

 

1. aan de raad een aanpassing voor te leggen van de 

Winkeltijdenverordening ter zake van de openstelling op zondag van 

winkels die levensmiddelen verkopen; 

2. in die aanpassing, dan wel in de op basis van die aanpassing te 

verlenen vergunningen, de volgende voorwaarden op te nemen: 

a. de openstelling wordt gegund aan het maximum aantal 

ondernemingen dat volgens de Winkeltijdenwet is 

toegestaan; 

b. indien er meer ondernemingen interesse hebben dan er 

vergunningen mogen worden afgegeven, dan vindt 

toedeling door een eerlijke verdeelsystematiek plaats; 

c. bij het ontwerpen van de verdeelsystematiek volgt het 

college het model zoals dat onlangs is toegepast in de 

gemeente Leusden; 

d. een vergunning is een jaar geldig, waarna de 

vergunningen opnieuw worden verdeeld; 

e. indien een vergunninghouder in een kalendermaand 

minder dan twee keer gebruik maakt van zijn 

vergunning, vervalt de vergunning; 

f. bevoorrading van de winkel mag niet op zondag 

plaatsvinden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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