
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 1 december 2020
Onderwerp: verruiming openingstijden winkels voorafgaand aan kerstdagen
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: antwoord op vragen van ondernemer
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
Op 18 oktober 2020 heeft de Albert Heijn, voor een van haar filialen in de gemeente, een aanvraag 
gedaan om de openingstijden in de week voorafgaande aan de kerstdagen te verruimen. 

Informatie
Ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 zijn maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen zien vooral op het houden van afstand tot elkaar en het zoveel mogelijk voorkomen van 
druktes. De dagen voor kerst zijn traditioneel druk.

Er wordt een groot aantal klanten verwacht. Om de drukte te kunnen spreiden en aan de geldende 
maatregelen te kunnen voldoen, verzoekt Albert Heijn om verruiming van de openingstijden. Wij 
kunnen ons hierin vinden. 

Wat voor deze winkelier geldt, geldt echter ook voor anderen, met name winkels in de 
levensmiddelenbranche. De verwachting is dat er meerdere aanvragen zullen volgen. De aanvraag 
moet daarom in breder perspectief worden geplaatst. Eerdere verruimingen van de openingstijden 
hebben niet geleid tot een noemenswaardige toename van overlast/klachten. Daarom willen wij dit 
jaar meewerken aan verruiming van de openingstijden voor alle winkels gericht op levensmiddelen en 
voor andere winkels in de nabije omgeving van winkels gericht op levensmiddelen.

Volgens de Winkeltijdenwet mogen winkels nu al van 6:00 uur tot 22:00 uur open zijn voor publiek, 
behalve op zon- en feestdagen; voor zon- en feestdagen geldt ingevolge de Winkeltijdenverordening 
een toegestane openingstijd van 10:00 uur tot 18:00 uur. De Winkeltijdenverordening (art. 3) biedt ons 
de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen door het verlenen van een ontheffing. Dergelijke 
ontheffingen hebben wij ook al eerder verleend.

Gelet op het vorenstaande bieden we de mogelijkheid aan winkels voor levensmiddelen, en winkels in 
de nabije omgeving hiervan, om op:
 zondag 20 december 2020 van 08:00 uur tot 22:00 uur en,
 21 t/m 24 december 2020 van 06:00 uur tot 00:00 uur,
open te kunnen zijn. 

Het college werkt mee aan de verruiming van de tijden middels een algehele ontheffing. Winkels voor 
levensmiddelen en overige winkels in de nabije omgeving hiervan mogen open zijn op de datums 20 
t/m 24 december vanaf en tot de tijden eerder in dit bericht genoemd.
Bijlage(n): --------


