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Onderwerp 

Levensmiddelenwinkels elke zondagmiddag open 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de "Verordening Winkeltijden 2009" vast te stellen; 
II. dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van bekendmaking; 
III. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 
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(Publleks-)samenvattlng 

Het college stelt de gemeenteraad voor witikels die in hoofdzaak of uitsluitend levensmiddelen 
verkopen, de mogelijkheid te geven elke zondagmiddag open te gaan tussen 12.00 en 17.00 utir. De 
raad had om dit voorstel gevraagd bij de behandeling van de motie "Leven op zondag" op 16 januari 
jl. Als de raad instemt met het voorstel kimnen consumenten die dat willen ook op zondagmiddagen 
boodschappen doen. Ook de winkelier krijgt meer keuzevrijheid; deelname aan de zondagopening 
blijft vrijwillig. Bovendien hefl het voorstel de gevoelde oneerlijke concurrentie bij de levens-
middelenwinkeliers op aangezien een enkele supermarkt nu wel op zondagen open mag zijn en de 
rest niet. 

Inleiding 

Als antwoord op de motie "Leven op zondag"' liet het college in december 2012 weten dat de 
gemeenteraad op grond van de eerder ingevoerde toerismebepaling zelf kan bepalen of, in welke 
mate, op welke tijden en voor welke branches hij de zondagopening wil toestaan. 
Bij de behandeling van de beantwoording op 16 januari 2013 gaf een meerderheid van de commissie 
Werk en Inkomen aan optie 3 graag uitgewerkt te willen zien: Alle levensmiddelenwinkels mogen 
op alle zondagen van het jaar open en wel tussen 12.00 en 17.00 uur. In dit raadsvoorstel is deze 
optie uitgewerkt. 

Beoogd resultaat 

• Meer keuzevrijheid: Als uw raad de levensmiddelenwinkels de mogelijkheid geeft elke zondag 
open te zijn, leidt dat tot meer keuzevrijheid voor zowel de winkelier als de consument. Beide 
groepen geven aan daar behoefte aan te hebben. Levensmiddelenwinkeliers willen over het 
algemeen open zijn op de momenten waarop de klant het liefst boodschappen wil doen, ook als 
dit op een zondag is. 

• Meer rechtvaardigheid: Met dit voorstel draagt uw raad bij aan meer rechtvaardigheid voor de 
levensmiddelenbranche. We ontvangen frequent signalen dat de levensmiddelenbranche 
ontevreden is met de huidige situatie waarbij een enkele supermarkt wel open mag alle zondagen 
in het jaar, en de overige niet. In de ogen van de winkeliers vindt hierdoor oneerlijke concurrentie 
plaats. Die oneerlijke concurrentie willen we graag opheffen. 

• Meer werkgelegenheid: Ruimere zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels kan tevens 
bijdragen aan de werkgelegenheidsdoelstelling van het economisch programma "G-kracht". Extra 
omzet door de zondagopening kan leiden tot een beperkte toename van het aantal banen, met 
vooral kansen voor laag- en middengeschoolde en flexibele werknemers (parttimers, studenten). 

Kader ^ 

• De landelijke Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels alleen open mogen zijn tussen 06.00 uur en 
22.00 uur, en niet op zon- en feestdagen. Hierop is een beperkt aantal uitzonderingen mogelijk. 

• De Verordening Winkeltijden Groningen 2009 geeft de bevoegdheid aan het college van 
burgemeester en wethouders om in bepaalde gevallen ontheffing van de wettelijke regeling te 
verlenen. 

• Via het raadsbesluit"Verruiming zondagopenstelling winkels" van 20 jimi 2012 met 
bijbehorende "Argumentatie toepassing Toerismebepaling" is besloten het aantal geneneke 
koopzondagen te verruimen van 12 naar 16 koopzondagen per jaar. Ook is hierin beschreven 
welke gevolgen zondagopening heeft voor de belangen van de kleine ondememers, werknemers, 
consumenten en in de wet genoemde belangen (werkgelegenheid en economische bedrijvigheid, 
de zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en de openbare orde). 

' De motie "Leven op zondag" van D66, PvdA, W D en Student en Stad werd aangenomen in de raadsvergadering van 20 juni 2012. 
In die motie werd het college verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het zogenoemde "Deventer model" in te voeren in 
Groningen. In Deventer mogen levensmiddelenzaken uitgesplitst naar specifieke bedrijfscodes op elke zondag en enkele feestdagen 
geopend zijn tussen 11.00 en 18.00 uur. 



• In de coUegebrief "Beantwoording motie Leven op zondag" van 13 december 2012 is 
bevestigend antwoord gegeven op de vraag of invoering van zondagopenstelling voor 
levensmiddelenwinkeliers in Groningen mogelijk zou zijn. Aan de beantwoording heeft het college 
het onderzoeksrapport "Onderzoek koopzondagen levenmiddelenwinkels Groningen" 
toegevoegd. 

Argumenten/afwegingen 

Wij hebben de volgende zaken (die al uitgebreid zijn beschreven in het raadsvoorstel van juni 2012 
en de coUegebrief van december 2012) in onze afweging meegenomen: 
1. Resultaten kwalitatief onderzoek naar de werking van en ervaringen met het Deventer model. 
2. Resultaten juridische analyse van de mogelijkheid om het Deventer model in te voeren in 

Groningen. 
3. Analyse van het juridisch risico in het geval we branchering zouden willen toepassen in relatie tot 

de toerismebepaling. 
4. Draagvlakonderzoek onder de Groningse levensmiddelenwinkeliers in September 2012 in 

aanvulling op een eerder breed draagvlakonderzoek in het voorjaar van 2012 (totale respons van 
ruim 72 procent). 

Na een zorgvuldige afweging van de mogelijkheden, de risico's, de mate waarin de 
levensmiddelensector behoefte heeft aan zondagopenstelling, de verschillende uiteenlopende 
belangen, de keuzevrijheid voor de winkelier om al dan niet open te gaan op zondagen en de 
wenselijkheid om de gevoelde oneerlijke concurrentie in de levensrriiddelensector op te heffen, stelt 
ons college het volgende voor: 
• AUe winkels die hoofdzakelijk of uitsluitend levensmiddelen verkopen krijgen de mogelijkheid 

elke zondag van het jaar open te gaan, met uitzondering van Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag 
en Eerste Kerstdag; 

• het gaat hierbij niet alleen om supermarkten maar ook om speciaalzaken in verswaren, 
gespecificeerd naar specifieke codes van de Standaard Bedrij fsindeling 2012 (SBI 2012) van de 
Kamer van Koophandel; 

• om redenen van leefbaarheid, beperking mogelijke overlast voor omwonenden, zondagsrust en 
herkenbaar ritme zullen levensmiddelenwinkels de mogelijkheid krijgen hun deuren op zondagen 
te openen tussen 12.00 en 17.00 uur; 

• winkeliers verenigingen van bijvoorbeeld winkelcentra kunnen zelf besluiten hoe zij met deze 
keuzemogelijkheid voor levensmiddelenwinkels willen omgaan; 

• levensmiddelenwinkels die een ontheffing als zondagavondwinkel hebben mogen op zondagen 
geopend zijn tussen 16.00 en 24.00 uur. Uit de logica van de Winkeltijdenwet volgt dat zij niet 
voor 16.00 uur geopend mogen zijn. Zij hebben nu de keuze: of vasthouden aan de openings
tijden van hun ontheffing of aansluiten bij opening tussen 12.00 en 17.00 uur (en dus afzien van 
hun ontheffing). Die afweging kunnen de winkeliers in kwestie zelf maken. Zij zijn hier direct na 
het collegebesluit schriftelijk over geinformeerd. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie _ _ _ ^ _ ^ 

AUe levensmiddelenwinkeliers in de stad hebben de kans gehad te participeren in het 
koopzondagenonderzoek uitgevoerd door bureau Goudappel Coffeng in ofwel het voorjaar van 2012 
ofwel September 2012. In totaal was er een respons van ruim 72 procent. De verdeling van de 
respondenten was 60 speciaalzaken en 50 supermarkten. 
De wensen van de consumenten zijn via steekproeftrekking meegenomen in het brede draagvlak
onderzoek van voorjaar 2012. 
Tijdens de twee draagvlakonderzoeken zijn verschillende belangenpartijen eveneens benaderd voor 
een telefonisch interview: Vakcentrum, Groningen City Club, winkeliersvereniging Paddepoel, 
Marketing Groningen, MKB Noord, Koninklijke Horeca afdeling Groningen en twee vakbonden. 



Tot slot hebben de SP en FNV Bondgenoten de raad deelgenoot gemaakt van de bevindingen van 
htm onderzoek naar de bereidheid onder supermarktpersoneel om op zondagen te werken. 

Financiele consequenties 

Onze organisatie constateert een trend met betrekking tot verruiming van de openingstijden op zon-
en feestdagen. Dit vraagt extra inzet van mens en middelen en brengt dus extra kosten met zich mee. 
Zonder adequate oplossingen zetten maatregelen voor verruiming van de openingstijden de 
begroting en ook de inzet door de week, extra onder druk. Om die reden stellen we vanuit de 
gemeente geen extra handhavings- en schoormiaakinzet beschikbaar. 
Tegelijkertijd verwachten we dat de hoeveelheid zwerfvuil niet erg zal toenemen door de 
zondagmiddagopening voor de levensmiddelenbranche. Het gaat immers om gericht boodschappen 
doen en niet om verblijven en funshoppen. Op zondagen ontstaat ook geen zwerfVuil van scholieren 
op de zogenoemde "snoeproutes". Maar mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen we deelnemende 
levensmiddelenaanbieders aanspreken op hun verantwoordelijkheid een oplossing te vinden voor 
eventueel zwerfvoiil in de directe omgeving van hun winkel. 

Realisering en evaluatie 

Pas nadat uw besluh tot wijziging van de "Verordening Winkehijden 2009" is gepubliceerd, kan de 
regeling daadwerkelijk in werking treden. Als bijlage bij dit raadsvoorstel is een ontwerp-
verordening tot wijziging opgenomen, evenals een ontwerp-bekendmaking. Afhankelijk van uw 
besluit kan de maatregel op 7 maart 2013 gepubliceerd worden. Zondag 10 maart zou dan de eerste 
dag zijn waarop levensmiddelenwinkels open mogen zijn tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Voor de evaluatie van de zondagmiddagopening voor levensmiddelenwinkels, sluiten wij graag aan 
bij de geplande evaluatie van de verruimde zondagopenstelling voor alle winkels in de stad. Wij 
verwachten uw raad hier tegen de zomer van 2013 over te kimnen berichten. Weliswaar hebben 
levensmiddelenwinkels dan nog niet gedurende een heel lange periode ervaring kuimen opdoen met 
zondagopening, toch verwachten wij dat zij wel iets kimnen aangeven over him bevindingen. Van 
onze kant hebben wij dan ook meer zicht op eventueel benodigde extra inzet voor schooimiaak en 
handhaving. 

Overigens is ons idee dat wij ons voor deze gebundelde evaluatie beperken tot het be vragen van een 
aantal belangenpartijen zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties, en niet alle winkels in 
de stad wederom benaderen over het thema koopzondagen. Ons voorstel is de bevindingen van deze 
belangenpartijen te combineren met alle signalen die ons bereiken over de zondagopening, of dat nu 
mondeling, per e-mail, telefonisch, in de vorm van een klacht, dankwoord of anderszins is. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

" burgemeester, de secretaris, 
'.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. 



- ontwerp -

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeente wet; 

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: 

Aan artikel 1 een nieuwe definitie toe te voegen: 

Levensmiddelenwinkels: De volgende winkels in de levensmiddelenbranche volgens de 
SBI-codering van de Kamer van Koophandel (Standaard 
Bedrijfsindeling 2012): 
- 4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen 

assortiment voedings- en genotmiddelen; 
- 4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit; 
- 4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte; 
- 4723 Winkels in vis; 
- 4724 Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk; 
- 4725 Winkels in dranken; 
- 4729 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en 

genotmiddelen (kaas, natuurvoeding en reformartikelen, 
buitenlandse voedingsmiddelen en overige voedings- en 
genotmiddelen). 

en artikel 4 wordt vervangen door: 
Artikel 4 Toerisme 
1. De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet, om reden van op de 

gemeente gericht toerisme, 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 ontoelaat-
bare wijze nadelig beinvloedt. 

Artikel II: Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hi] in zijn vergadering van 27 februari 2013, besluitnummer 00, de Verordening tot 
wijziging van de Verordening winkeltijden Groningen 2009 heeft vastgesteld. 

Via deze wijziging wordt het mogelijk dat alle winkels in de levensmiddelenbranche op zon-
en feestdagen (uitgezonderd Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag) tussen 
12:00 en 17:00 uur geopend mogen zijn. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit raadsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij 
het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op 
donderdag ook van 18.00- 20.00 uur. 
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