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Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
de Wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden Groningen 2009 vast te stellen en in
werking te laten treden op de dag na haar bekendmaking;
dit besluit bekend te maken via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties.

Samenvatting
Van een aantal supermarkten in Groningen is het verzoek gekomen om in 2017 op de zondagen voor kerst
en oud en nieuw extra open te mogen gaan. Klanten doen doorgaans op de dagen voor feestdagen veel
inkopen. Om de verwachtte drukte enigszins te spreiden verzoeken de supermarkten ons om verruiming
van de winkeltijden op deze zondagen in de ochtenden.
Met dit raadsvoorstel maken we een extra openstelling voor alle winkels vanaf 10.00 uur in ochtend op
deze zondagen mogelijk, in alle gevallen wanneer eerste kerstdag of nieuwjaarsdag op een maandag
vallen (in de jaren 2017, 2023, 2033, 2044, 2050, 2061, 2072, 2078, 2089, etc).
Dit wordt geregeld via een wijzigingsverordening van de verordening winkeltijden Groningen 2009.

B&W-besluit d.d.: 29 augustus 2017

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Van de Jumbo 'de Beren' in de Korreweg kregen wij namens de Jumbo's in Groningen de volgende vraag.
In 2017 vallen Ie en 2e kerstdag op een maandag en dinsdag, en nieuwjaarsdag in 2018 op een maandag.
Klanten doen doorgaans op de dagen voor feestdagen veel inkopen. Op de zondagen voorafgaand aan deze
feestdagen, 24 december en 31 december, kan dat via de bestaande regels voor zondagopenstelling nu van
12.00-22.00 uur. Om de verwachtte drukte enigszins te spreiden verzoeken de supermarkten ons om
verruiming van de winkeltijden op deze zondagen in de ochtenden van 8.00-12.00 uur. Met het
voorliggende raadsvoorstel komt het college dit verzoek gedeeltelijk tegemoet, maar slechts tussen 10.0012.00 uur. Hierover is overleg gevoerd en dit is acceptabel voor de Jumbo's. Vanuit het principe van 'level
playing field', waarbij alle spelers op het veld spelen volgens dezelfde regels, geldt dit voorgestelde besluit
voor alle winkeliers, en in alle gevallen voor de komende jaren wanneer eerste kerstdag of nieuwjaarsdag
op een maandag vallen (in de jaren 2017, 2023, 2033, 2044, 2050, 2061, 2072, 2078, 2089, etc).

Kader
De Winkeltijdenwet
De Verordening Winkeltijden Groningen 2009, ingangsdatum 1 december 2014
Raadsbesluit 'De levendige stad, ook op zondagen', besproken in de raadsvergadering op 29 oktober 2014
Artikel 4 van de verordening maakt een uitzondering op het sluitingsgebod voor zondagen in de wet, artikel
2 , eerste lid onder a en b
De aan de raad voorgestelde wijziging: Als eerste kerstdag of nieuwjaarsdag op een maandag vallen gelden
de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, in aanvulling op lid 1 ook niet tussen
10.00 en 12.00 uur.

Argumenten en afwegingen
In eerste instantie hebben de supermarkten gevraagd om op genoemde zondagen vanaf 8.00 uur de deuren
te mogen openen. Na overleg met de aanvragers hebben wij besloten om u voor te stellen om op
genoemde zondagen een openstelling vanaf 10.00 uur toe te staan. Uit het overleg met de supermarkten
bleek dat dit de winkels genoeg speelruimte geeft om op deze dagen extra open te zijn en de drukte te
spreiden. Voor consumenten geeft dit extra gelegenheid om benodigdheden voor de feestdagen in huis te
halen.
Overigens heeft u in 2014 besloten (raadsbesluit 'de levendige stad, ook op zondagen') om de Jumbo in de
Euroborg als enige supermarkt nog drie jaren overgangsrecht te geven voor extra opening op feestdagen
zoals Ie paasdag, Ie pinksterdag en Ie kerstdag. Deze uitzondering heeft u voor drie jaar toegestaan en
verloopt dus op 1 december 2017. Het college heeft uw besluit onlangs bekrachtigd door het sturen van een
brief over het vervallen van de ontheffing op 1 december 2017. Vanuit het principe van 'level playing field',
waarbij alle spelers op het veld spelen volgens dezelfde regels, gelden dan voor alle winkeliers in
Groningen dezelfde regels.

Maatschappelijk draagvlak en participatie
De Jumbo's hebben positief gereageerd op het voorstel om de winkels op genoemde zondagen niet om
8.00 uur maar om 10.00 uur open te laten gaan. Het winkelend publiek kan dan al vanaf 10.00 uur de
benodigde feestinkopen doen, en zodoende wordt de drukte beter verspreid.
De Groninger City Club heeft laten weten enkel voordelen te zien in het voorstel, en verwacht geen
bezwaren van andere winkeliers.

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Financiële consequenties
Geen.

Overige consequenties
Geen.

Vervolg
Na besluitvorming in de raad: via de gemeenschappelijke voorziening overheidspublicaties (zie bijlage) en
persbericht.

Lange Termijn Agenda
N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester.
Peter den Oudsten

de secretaris.
Peter Teesink

WIJZIGINGSVERORDENING VAN DE VERORDENING WINKELTIJDEN GRONINGEN 2009
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van <datum>;
gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende wijzigingsverordening van de Verordening winkeltijden Groningen 2009:
Artikel I. Wijziging
Artikel 4
Een nieuw lid 3 toe te voegen aan artikel 4
3. Als eerste kerstdag of nieuwjaarsdag op een maandag vallen gelden de verboden, bedoeld in
artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, in aanvulling op lid 1 ook niet tussen 10.00 en 12.00 uur.
Bestaande tekst
Artikel 4 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.
Artikel II

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.
Aldus besloten in de raadsvergadering van <datum>.
De raad voornoemd.
De burgemeester,

De griffier,

Peter Den Oudsten

Toon Dashorst

