
 

 

29 oktober 2014. 

Nr. 8aa. 

 

 

 

 

 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, 

(4627923); 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Groningen  

d.d. 19 september 2014; 

 

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009. 

 

 

Artikel I Wijziging verordening 

 

de Verordening winkeltijden Groningen 2009 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Aan artikel 1 een definitie toe te voegen: 

‘Sterke drank: Sterke drank zoals bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;’ 

 

B. Artikel 4 de aanhef ‘Levensmiddelenwinkels op zondag’ wordt vervangen door 

‘zondagopenstelling’ 

in lid 1 wordt na ‘artikel 2 eerste lid’ ‘tussen 12.00 en 22.00 uur’ ingevoegd; 

‘voor zover zij betrekking hebben op de zon- en feestdagen’ vervalt; 

na ‘uitgezonderd’ wordt ‘4 mei na 19.00 uur’ ingevoegd; 

sub a en sub b komen te vervallen; 



 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 

Artikel 4 Levensmiddelenwinkels op 

zondag 

1. De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste 

lid van de wet gelden niet, voor zover zij 

betrekking hebben op de zon- en feestdagen, 

uitgezonderd Eerste Paasdag, Eerste 

Pinksterdag en Eerste Kerstdag: 

a. voor levensmiddelenwinkels tussen 12.00 

en 17.00 uur; 

b. voor overige winkels op 16 per jaar door de 

raad aan te wijzen dagen. 

2. Het college kan deze bepaling buiten 

toepassing verklaren voor een winkel die, 

door zijn openstelling, de woon- en 

leefsituatie of de openbare orde in de 

omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig 

beïnvloedt. 

 

Artikel zondagopenstelling 

1. De verboden, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid onder a en b van de wet gelden 

niet, tussen 12.00 en 22.00 uur, uitgezonderd 

4 mei na 19.00 uur, Eerste Paasdag, Eerste 

Pinksterdag en Eerste Kerstdag; 

2. Het college kan deze bepaling buiten 

toepassing verklaren voor een winkel die, 

door zijn openstelling, de woon- en 

leefsituatie of de openbare orde in de 

omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig 

beïnvloedt. 

 

 

C. Artikel 5 te vervangen door een nieuw artikel 5 Nachtwinkels 

1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid 

van de Wet. 

2. Het college kan voor ten hoogste 13 levensmiddelenwinkels ontheffing verlenen. 

3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de 

omgeving van het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van 

dat bedrijf.  

4. De ontheffing wordt geweigerd als een winkel een bruto vloeroppervlak van meer dan 500 m
2
 

heeft. 

5. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: 

a. op zondag dient de winkel tussen 06:00 en 12:00 uur gesloten te zijn; 

b. er mag geen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet worden 

verkocht. 

6. In afwijking van het derde lid kan het college een tijdelijke ontheffing verlenen voor ten hoogste 

drie dagen bij bijzondere gelegenheden. 

 

D. Artikel 7 wordt vervangen door een nieuw artikel; 

Artikel 7 Vervallen van de vergunning 

Lid 1 indien gedurende 6 maanden geen gebruik wordt gemaakt van de ontheffing vervalt deze 

ongebruikt. 

Lid2  het college kan de vorige termijn verlengen Behoudens bijzondere toestemming van het 

college vervalt de ontheffing.  

 

E. en artikel 8  

 te laten vervallen 



 

 

Artikel II. Overgangsrecht 

A.  Alle ontheffingen voor avond- en of zondagavondvergunningen worden omgezet in een 

algemene avondontheffing in de zin van artikel 5 (nieuw), behoudens de ontheffing verleend aan 

Jumbo Boumaboulevard 525 zoals verleend op 1 juli 2008 onder kenmerk 200803803, deze blijft 

gebonden aan de oude voorwaarden en vervalt drie jaar na inwerkingtreding van deze regeling. 

 

Artikel III Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2014. 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 oktober 2014. 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. R.L. (Ruud) Vreeman. 

 


